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 مقدمة
 -الوطنية التربية قطاع - العلمي والبحث العالي والتعليم المهني والتكوين الوطنية التربيةوزارة  تبذلها التي الجهود إطار في   

 اللغة منهاج صمم الديداكتيكي، أم المعرفي المستوى أعلى سواء شأنها من يرفع بما ومدها العربية، اللغة تدريس بمكانة للنهوض
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 االرتقاء إلى توقا وذلك لتجديد،وسيلة لو ،للتطوير أداة ليكون خاص، بوجه الخامسة السنة وبرنامج عامة، االبتدائية للمرحلة العربية

 .والمتعلمين للمتعلمات اللغوي بالمستوى

 للسنة العربية اللغة برنامج فيذتن حسن على )ــــا(له عونا وليكون ،)ة(األستاذ به ليستأنس الدليل هذا أُْنِجز   الغايات هذه ولتحقيق   

 الدروس إنجاز في جابيإي بشكل منخرطين ونوالمتعلم اتالمتعلم فيها يكون التي التفاعلية الطريقة وباعتماد االبتدائية، ةخامسال

 واضح ديداكتيكي قميثا وفق ،الهادف السؤال وتوظيف الحوار تنظيم بدور يكتفي )ة(واألستاذ ،راتالمها واكتساب المعرفة وبناء

 راسي.الد الفصل مكونات كافة بين

(، األستاذ)ة ير عملومن أجل التالؤم مع مقتضيات الحداثة والتطور، فقد تم الحرص في إعداد الدليل على أن يكون أداة لتيس   

 ولبنة من لبنات تطوير خبراته، وتعزيز كفاياته المنهجية والتربوية.

دئ صة، والمباصفة خابج بصفة عامة، وبرامجه ومن هذا المنطلق؛ أدمجت في سياق الدليل المفاهيم األساسية للتعامل مع المنها   

 التربوية والنفسية واالجتماعية لفهم اختياراته، والمقاربات والطرق لتنفيذ أنشطته.

مد س التي اعتن األسوقد صمم الدليل في ضوء العناصر األساسية لصناعة المناهج، وأعدت فقراته بكيفية تترجم لكافة الفاعلي   

 ية:اب اآلتم جاء مشتمال على األبوثعناصر، والمكونات التي وضعت بمقتضاها خطته وأنشطته، ومن عليها في بناء تلك ال

ية، قافثوالمداخل ال الباب األول: ويشمل وصفا لمداخل المنهاج من حيث المقومات التي يستند إليها، والغايات التي وضعت له، *

 عامة.افه التمد عليها في تصميم عناصره، فضال عن مقاصده وأهدواالجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمنهجية التي اع

 ه.ه، وفقراته، وعناصر محتوياتتوتنظيمه من حيث تصميم وحدا البرنامجالباب الثاني: ويتعلق بمستوى هيكلة  *

 ل الجماعي،والعم ء: وقد تناول الجانب التربوي المتعلق بطرق التدريس وأساليبه، كالحوار والبحث، واالستقصاثالثالباب ال *

 والمهام البيتية، كما تناول وسائل التعليم ومعززاته.

 ي توظفعم الت: وقد خصص إلجراءات التقويم عبر كافة مراحل تنفيذ المنهاج، ومختلف محطاته، وأساليب الدلرابعالباب ا *

 للترشيد ولتصحيح ثغرات التعلم.

لقراءة، ادة كاعتمدة في تنفيذ المنهاج، وذلك على مستوى منهجية المالباب الخامس: ويتضمن وصفا لألنشطة والطرائق الم *

 والتواصل الشفهي، والظواهر اللغوية، والكتابة، وتدبير مشروع الوحدة.

ثل تطبيق األمي يكفل الذوأساتذة هو الوأستاذات ومفتشين،  ، ومفتشاتإداريينو إداريات الفاعلين منو الفاعالت ويبقى جهد كافة   

ق ه بما يوافه وتعززوإرشاداتهم التي من شأنها أن تغني ، وإرشاداتهنمبادراتهممبادراتهن ولما خطط في هذا المنهاج، فضال عن 

 متطلبات الموقف التربوي الحي. 

 وهللا ولي التوفيق

 

 

 

 

 الباب األول                                       

 اللغة العربيةمداخل منهاج 

 مرجعيات المنهاج

 

هة لمراجعة بوية الموجت الترانطالقا من الصيغة المنقحة والمحينة للمنهاج الدراسي الخاص بسلك التعليم االبتدائي، فإن االختيارا   

 مناهج التربية والتكوين تنطلق من المبادئ التالية:

 تية:القيم اآل بية فييمكن حصر المرتكزات األساسية التي بني عليها منهاج اللغة العر مرتكزات إعداد منهاج اللغة العربية: -1

 

 

 

 

 

 

 

 ية:ارات التالاالعتب لتحقيق المطامح السابقة؛ اعتمد منهاج اللغة العربية مدخال يستحضرفي متطلبات منهاج اللغة العربية:  -2

  وذلك من خالل التأكيد على ما يلي: حاجيات المتعلمات والمتعلمين: -أ

لوك ، ونهج الستماعيةالوعي بمتطلبات األطفال وحاجاتهم: البدنية، والوجدانية، والنفسية، والمعرفية، والفنية، واالج ضرورة ٭

 التربوي المنسجم مع هذا الوعي.

يع ملمالئمة لجلشروط ااجعل المتعلمات والمتعلمين في قلب االهتمام والتفكير خالل العملية التربوية التكوينية، وذلك بتوفير  ٭

 أطفالنا ليصقلوا ملكاتهم، ويكونوا منفتحين، ومؤهلين، وقادرين على التعلم مدى الحياة.

 هذا الوعي عبر مجموعة من األهداف تتمثل فيما يلي: ويترجم

 * قيم العقيدة اإلسالمية الرامية إلى "تكوين المواطن المتصف باالستقامة، والمتسم باالعتدال والتسامح".

الهوية المغربية الحضارية، والوعي بتنوع * قيم الهوية الحضارية ومبادئها األخالقية والثقافية المتجسدة في "ترسيخ 

 وتفاعل، وتكامل روافدها".

* قيم المواطنة التي تكرس حب الوطن، وتعكس الرغبة في خدمته، باإلضافة إلى قيم حقوق اإلنسان ومبادئها 

وقبول الكونية، التي "تنمي الوعي بالواجبات والحقوق، وممارسة الديمقراطية، والتشبع بروح الحوار والتسامح 

 اآلخر".
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 الثقة بالنفس والتفتح على الغير. *   

 التفاعل اإليجابي مع المحيط االجتماعي بمستوياته المختلفة. *   

 تثمين العمل، واالجتهاد والمثابرة. *   

 -االبتدائي لتعليماعند نهاية –يسعى منهاج اللغة العربية إلى جعل المتعلمات والمتعلمين  مواصفات المتعلمات والمتعلمين: -ب

 متصفين بمواصفات مرتبطة بالقيم والمقاييس االجتماعية والمتجلية في:

 الوطنية، واإلنسانية.، والخلقية، وهم بالقيم الدينيةثتشب *   

 تشبعهم بروح التضامن والتسامح والنزاهة. *   

 احترامهم مبادئ الوقاية الصحية وحماية البيئة، وقيم حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية.  *   

 وتتحدد مجاالت هذه الكفايات في المستويات التالية: تبني مدخل الكفايات: -ج

 بيا.اعال إيجاكفايات مرتبطة بتنمية الذات، وتستهدف تنمية شخصية المتعلم)ة( في ذاته)ــــا( باعتباره)ـــــا( ف *   

 عية.ية المجتمكفايات قابلة لالستثمار في التحول االجتماعي... تجعل نظام التربية والتكوين يستجيب لحاجات التنم *   

دماج في حاجات االناالقتصادية واالجتماعية، تجعل نظام التربية والتكوين يستجيب لكفايات قابلة للتصريف في القطاعات  *   

 القطاعات المنتجة.

ر المتسم تخاذ القرالتمييز وااكفايات مبنية على مبدإ التربية على االختيار، والمتمثل في تأهيل المتعلم)ة( الكتساب القدرة على  *   

 لفة؛ بناء على تفكيره الشخصي وتحليله الخاص.بالوعي، والتصرف السليم في مواقف مخت

 مبادئ المنهاج: -3

التمركز حول 

 المتعلم)ة(

  لتعليمي التعلمي؛وفاعال أساسيا في النسق ا والعمل، واالهتمام للتفكير محورا ة((اعتبار المتعلم• 

 في حيويا فاعالو أساسا شريكا يُعتبرُ  ألنه إليه، ويعود الطفل من ينطلق أن يجب تربوي إجراء كل• 

 .المختلفة التعلمية واألنشطة الوضعيات

 االنغماس اللغوي

 لتعليميةا األنشطة جميع وفي اليومي، المدرسي التواصل في الفصيحة، العربية اللغة استعمال• 

 المدرسية؛ الحياة أنشطة باقي ذلك في بما التعلمية،

ر التعبي للغة العربية، واكتساب ملكةإتاحة فرص كافية للتمرن على استعمال النسق الفصيح • 

 والكالم بسالسة ويسر، والتواصل الوظيفي بلغة عربية سليمة ودالة؛

خرى أدراسية  لمواد اعتبار تعلم اللغة العربية وتوظيفها هدفا في حد ذاته، أو مادة أداتية بالنسبة• 

 باعتبارها لغة التدريس األولى واألساس، وأداة التواصل في الحياة.

 الوحدات

 تتجزأ السنة إلى ست وحدات؛• 

 يخصص األسبوع األول من السنة الدراسية لتقويم تشخيصي، ودعم استدراكي؛• 

 تمتد كل وحدة على مدى خمسة أسابيع؛• 

ها علمات فيوالمت تخصص األسابيع األربعة األولى لتقديم التعلمات وبنائها، وتتبع أداء المتعلمين• 

ركبة تعليمية تعلمية تنطلق من وضعيات مالئمة متنوعة، أو مهام مبشكل يومي، عبر أنشطة 

 مناسبة؛

ة، يخصص األسبوع الخامس من كل وحدة ألنشطة التقويم والدعم المتعلقة بحصيلة الوحد• 

 لتشخيص صعوبات التعلم، والعمل على معالجتها، وتحسين الوضعية التعلمية بشأنها؛

 لة األسدوس األول، وأنشطة الحياة المدرسية؛يخصص األسبوع السابع عشر لدعم حصي• 

 درسية؛يخصص األسبوع الثالث والثالثون لدعم حصيلة األسدوس الثاني، وأنشطة الحياة الم• 

 يخصص األسبوع الرابع والثالثون إلجراءات نهاية السنة.• 

 التكامل

 يتجلى هذا التكامل عبر مستويين:

 دروس الوحدة؛ مستوى المجال الذي تتمحور حوله مختلف• 

حيث ب مستوى البناء الهيكلي لحصص مختلف مكونات المادة عبر األسابيع الخمسة للوحدة؛• 

ة والقراء لتحدثتتكامل مكونات مادة اللغة العربية من خالل الربط الوثيق بين مهارات االستماع وا

ضافة ها، باإلة منكل مهاروالكتابة بطريقة تتآلف فيها المهارات اللغوية، وتدعم اكتساب المتعلم)ة( ل

 إلى مراعاة أهمية تكامل اللغة العربية مع المواد الدراسية األخرى.

 اإلضمار والتصريح
 اعتماد مبدإ التصريح بالظواهر اللغوية؛• 

 التدرج من التحسيس إلى التلمس فاالكتساب، ثم الترسيخ والتعمق.• 

التدرج 

 واالستمرارية

 ألنشطة اعتمادا على:ويتجلى ذلك في تنامي هندسة ا

بيعة مين وطالتدرج في بناء الكفايات حسب نوع القدرات من البسيطة إلى المركبة، وحسب المضا• 

 المنهجية والمستويات الدراسية للتعليم االبتدائي؛

ية، ديداكتيكرسة الالتدرج باعتباره اختيارا ديداكتيكيا، من خالل االرتقاء السلس والمتبصر بالمما• 

 لقدرات المتعلمات والمتعلمين وتطور حاجاتهم التربوية؛مراعاة 

 التدرج داخل المستوى الواحد، ومن مستوى آلخر فيما يخص النصوص واألنشطة.• 

 التركيز على الكيف
 ويتم عبر:

 التركيز على ملمح التخرج، وعلى الكفايات المسطرة في البرنامج؛• 
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 المتعلمات والمتعلمين في كل سلك تعليمي؛التركيز على األولويات تبعا لخصوصيات • 

 تجاوز التراكم الكمي للمضامين المعرفية؛• 

 الحرص على توفير حد الزم مشترك بين جميع المتعلمات والمتعلمين.• 

 التنويع

 ويتأتى من خالل:

يا يداغوجبتنوع البيداغوجيات:)البيداغوجية الفارقة، بيداغوجيا الخطإ، بيداغوجيا اللعب، • 

 مشروع، بيداغوجيا حل المشكالت...(؛ال

 تنويع الوضعيات التعلمية خالل بناء التعلمات واكتسابها، أو تقويمها ودعمها؛• 

ل: ها، مثتوفير أدوات ووسائط بيداغوجية متنوعة بسيطة ومركبة وابتكارها، حسب الحاجة إلي• 

، ربوية، والمعامل التالصور، واللوحات القرائية، والجداول، ومجلة القسم، وركن القراءة)

 والمكتبات المدرسية، ووسائط رقمية، وأدوات عينية، والمشاهد...(؛

ضمن  اكتيكينهج طرائق وتقنيات تنشيط متنوعة تناسب باقي التوجيهات المتعلقة باألداء الديد• 

 تخطيط قبلي ييسر تدبير التعلمات:)عمل فردي وجماعي وعمل في مجموعات، وضعيات جلوس

 قنيات مختلفة...(؛متنوعة، ت

ماء ت، وإناالستعانة بمعينات ديداكتيكية متنوعة تسهم في بناء المفاهيم، واكتساب المهارا• 

 الكفايات؛

ط ج، وربتطبيق مهارات التفكير االستراتيجي داخل القسم من: استقصاء، واستقراء، واستنتا• 

 للنتائج باألسباب، وبحث عن حلول ابتكارية.

مة وإعطاء ءالمال

 معنى للتعلمات

 ها عالقةلإن المتعلم)ة( يتفاعل بيسر مع المضامين التي تشكل معنى بالنسبة إليه، وتكون    

وامل لها عن طريق اعتماد ح مركبة، ومهمات دالة وضعيات بمكتسباته، فمن المناسب إذن اعتماد

 يث مبناها )صيغتها( ومضمونها، وذلك من أجل:حعالقة بالمتعلم)ة(، من 

 التفاعل مع الوضعيات والمهمات المركبة تلقائيا حتى ال يكون الحامل عائقا؛جعل • 

 المهاراتوشكلة الم-جعل التعلم ذا جدوى بالنسبة للمتعلم)ة( ليبذل جهدا في التعامل مع الوضعيات• 

 المركبة المقترحة عليه؛

فتاحاته في انورط فيه جعل المتعلم)ة( يتمثل القيم اإليجابية لمحيطه االجتماعي والثقافي، وينخ• 

 الكونية أواإلنسانية؛

 تزويد المتعلم)ة( بتغذية راجعة ومالحظات بناءة ومستمرة ليكون التعلم ذا جدوى.• 

التقويم والدعم 

 المنتظمان

 المستمر التحسين لضمان التعلمية، التعليمية للعملية مالزمة كسيرورة والدعم التقويم آلية اعتماد• 

  التربوية؛ للمردودية

  والمتعلمين؛ المتعلمات حاجات مع والتعلم التعليم تكييف• 

 الفرص؛ وتكافؤ واإلنصاف، والمساواة العدل قيم تحقيق• 

  التعلّم؛ تحسين في يسهم لكي ومستمّرة فورية راجعة بتغذية التقويم ربط• 

 .المطلوبة المهارات من للتمّكن الجهد بذل ة( إلى(المتعلّم حفز• 

 نسقية اللغة

 عمد لمنطلقا هذا مكوناتها. من بين الفصل فيه يكون ال ومتكامل ومندمج نسقي بشكل اللغة اكتساب

 الرابعة السنة حتى اللغوية بالقواعد التصريح تأجيل إلى االبتدائية المدرسة في العربية اللغة برنامج

 اللغوية لكفايةا بناء يستهدف وتركيبي وظيفي بشكل اللغة ة( مع(المتعلم تعامل لتيسير ،االبتدائية

 .شمولي بشكل

التوليف من أجل 

 االستثمار

 المالئمة يموالق والقدرات والمهارات المعارف وتعبئة المكتسبة، التعلمات بين تمفصالت إيجاد• 

  مركبة؛ ومهمات وضعيات لحل

 بنجاح. المطلوبة المهمة ألداء ومتضافر مندمج بشكل وتعبئتها التعلمات توليف• 

التفويض التدريجي 

 للمسؤولية

 المهارة أو يةة( لالستراتيج(األستاذ يعتمد التفويض التدريجي للمسؤولية على التهيئة، ثم نمذجة

 واصفا مين،والمتعل المتعلمات أمام المقصودة االستراتيجية إنجاز كيفية يشخص بحيث المستهدفة،

 معارف من به ويستعين عقلية عمليات من يستعمله وما ذهنه، في يجري ما مسموع بصوت

 إلى للوصول مستقلة ممارسة .موجهة ممارسة في ذلك بعد لينخرطوا إنجازها، أثناء ومؤشرات

 في حقاال موضح هو ما نحو على جديدة. وذلك مواقف في واستخدامها المهارة إتقان يعزز تطبيق

 .القراءة تدريس في المتداولة واالستراتيجيات الخطوات سياق

 

 الكفايات المستهدفة

سابها سيتم عني أن اكتة، فهذا يمن مبدإ أن الكفاية بنية شاملة تتجسد فيما يقوم به المتعلم)ة( من أداءات وأعمال وأنشط إذا انطلقنا   

 لى ما يلي:نبني عتعن طريق البناء المتدرج، والتفاعل بين المتعلم)ة( وبين المعرفة والمحيط. ومن ثم؛ فإن توجهات المنهاج 

 مبدإ تفاعل المتعلم)ة( مع المعرفة بدل التلقين والحفظ. *

ة أبعاد ات مع ثالثالكفايبمبدإ التضمن؛ بحيث تكون مرحلة ما لبنة في بناء مرحلة تالية، ومن هنا يتعامل األستاذ)ة( في التدريس  *

 رئيسية في مسار التعليم والتعلم:
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 مكتسبات وخبرات سابقة.                  ما قبل التعلم          -   

 األنشطة والمهام المتصلة بالكفاية.                    خالل التعلم         -   

 االمتدادات للمراحل الالحقة.                     ما بعد التعلم       -   

 مبدإ التكامل: إذ ال يمكن أن نفصل بين المعرفة النحوية والثقافية وغيرهما. *

 مبدإ اإلنتاج: تؤدي مختلف األنشطة إلى إنتاج معطى جديد سواء أكان جمال وتراكيب أم خطابات. *

 .لكفايةانستخلص من ذلك أن مسار اكتساب الكفايات متكاملة متصلة ومتداخلة؛ يقود في نهاية المطاف إلى التحكم في 

 كيف صمم المنهاج في ضوء هذا المعطى؟• 

 مبدأ اإلنتاج مبدأ التكامل التضمنمبدأ  مبدأ التفاعل المكون

التواصل مع المتعلم)ة(،  القراءة

محاورة النص، 

ومعالجته بصريا 

وسمعيا عن طريق 

المالحظة واإلصغاء 

 والفهم.

التدرح الكمي في حجم  -

النص تصاعديا من الجمل 

البسيطة والمعجم السهل 

 إلى فقرات أطول.

التدرج الكيفي عبر دعم  -

تدريجيا كثافة األنشطة 

 وتعزيزها.

يتجلى في مراكز االهتمام 

التي تجمع بين النصوص 

حدة، إضافة إلى داخل الو

اتصالها بالظواهر 

األسلوبية واللغوية 

 وبأنشطة الكتابة والتعبير.

يؤدي نشاط القراءة 

إلى أنشطة إنتاجية 

إلعادة بناء النص أو 

 تحويله.

الظواهر 

 اللغوية

يتم االنطالق من 

مالحظة المتعلم)ة( 

لظواهر لغوية 

واستحضار خبراته 

 السابقة عنها.

التدرج الكمي في حجم 

الظواهر الصرفية 

والتركيبية المقدمة، 

والتدرج المنطقي الذي 

يجعل كل ظاهرة تتأسس 

 على سابقتها.

يتعلق بالوشائج التي 

ترتبط بها الظاهرة 

الصرفية والتركيبية 

ع أنشطة واألسلوبية م

 القراءة والتعبير

يتجلى في قدرة 

المتعلم)ة( على إنتاج 

الكالم تبعا للظاهرة 

المدروسة، وتوظيفها 

في سياق تعبيره 

 الشفهي والكتابي.

االنطالق من قدرة  الكتابة

المتعلم)ة( على 

المالحظة والتمييز 

واستحضار خبراته 

 السابقة عنها.

التدرج الكمي من أنشطة 

السابقة( الخط )المرحلة 

إلى أنشطة اإلمالء مع 

المرور إلى مرحلة 

القواعد الصريحة 

 والتفريعات.

التناغم بين أنشطة الكتابة 

وأنشطة القراءة على 

مستوى المضمون 

 والمعجم.

االنطالق من نماذج 

تملى وتتضمن 

 الظاهرة اإلمالئية

 أنواع الكفايات:• 

 وتعلمها بالتعليم االبتدائيما يتطلع إليه تعليم اللغة العربية  األبعاد

 االستراتيجية

 الدراسي؛ (ة(المتعلم لمستوى المناسبة الخبرات ببعض والتزود المعارف بعض تحصيل -

 ؛)ة(للمتعلم الدراسي المستوى حدود في وممارستها وإنسانية ووطنية إسالمية قيم اكتساب -

 محيطال على نفتاحاال)األسرة، المدرسة...(، والتموقع بالنسبة لآلخر وبالنسبة للمؤسسات االجتماعية  -

 ؛واالجتماعي الطبيعي

 معرفة الذات والتعبير عنها. -

 التواصلية

 وتعبيرا؛ وكتابة قراءة العربية اللغة طريق عن التواصل -

 الفصيح؛ العربي بالنسق الشفهي التعبير -

 رنامج؛الب مجاالت لتدرج تبعا ويتوسع ،)ة(المتعلم بحياة يرتبط فصيح، وظيفي رصيد استعمال -

 بسيطة؛ ونصوص وجمل كلمات ضمن وقراءتها العربية، الحروف رسم تعرف -

 قصيرة؛ وفقرات وجمل كلمات وضمن مجردة العربية للحروف الخطي الرسم -

 لدراسي؛ا ة((المتعلم لمستوى المناسبة والخبرات المعارف بعض لتحصيل العربية اللغة استعمال -

 ستوىم حدود في واإلنسانية والوطنية اإلسالمية القيم بعض إلدراك العربية اللغة استعمال -

 وشخصيته؛ كيانه في لتتأصل الدراسي، )ة(المتعلم

 المنطوقة اللغوية األنشطة في صحيح بشكل استعمالها على والقدرة اللغوية، القواعد من التمكن -

 .الغير مع السليم التواصل وفي ،والمكتوبة

 المنهجية

 مستوى دحدو في العربية، للغة واإلمالئية والصرفية والتركيبية األسلوبية البنيات استضمار -

 والعقلي؛ الزمني وعمره الدراسي، )ة(المتعلم

 عدة؛ مستويات على المقروء واستثمار وفهم قراءة -

 المنطقي؛ مالحك على القدرة لتنمية مستوياته، بين والموازنة والتمييز اللغوي المجال استيعاب -

 دالل؛واالست واالستنتاج والمقارنة ومالحظتها، المشاهد تتبع في الفكر واستخدام التساؤل -

 الجديدة؛ العمل وسائل عن والتعبير والحكم، والمقارنة المالحظة -
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 إلخ؛ ...االجتماعي، العلمي، األدبي، الخطاب؛ أصناف تمييز -

 )ة(المتعلم يتكلف التي الخارجية والبحوث الكتابية اإلنجازات خالل من الوقت وضبط العمل تنظيم -

 .ممارستها على واالعتياد بإنجازها،

 الثقافية

 التمجا لتدرج تبعا ويتوسع ومحيطه، )ة(المتعلم بحياة يرتبط فصيح، وظيفي رصيد استعمال -

 البرنامج؛

 لمستوى المناسبة الخبرات ببعض والتزود المعارف بعض لتحصيل العربية اللغة استعمال -

 )ة(المتعلم

 الدراسي؛

 ستوىم حدود في واإلنسانية والوطنية اإلسالمية القيم بعض إلدراك العربية اللغة استعمال -

 وشخصيته؛ كيانه في لتتأصل الدراسي، )ة(المتعلم

 عي؛االجتما االندماج عملية في أساسية وسيلة يعتبر الذي الفصيح اللغوي النسق استيعاب -

 جات؛الحا وتلبي بالواقع ترتبط متنوعة، مواضيع في وكتابيا شفهيا اللغة بواسطة التعبير -

 .وكالسل في لتمثلها واإلنسانية، والوطنية اإلسالمية القيم على اللغة خالل من التعرف -

 .اللغة خالل من تطوراته وفهم وتمثله التكنولوجي، العالم على التفتح - التكنولوجية

 

طبيعة لمرحلة، واتم تصريف مكونات هذا المدخل التربوي العام إلى جملة مبادئ تراعي خصوصية متعلمات ومتعلمي هذه  ولقد   

 ية اآلتية:رات التربوالعتبااالمادة، وديداكتيك مكوناتها. ووفق هذه الهندسة البيداغوجية، ولتحقيق األهداف المسطرة لها، تم اعتماد 

 خامس والسادس مرحلة الستثمار المهارات اللغوية وإغنائها؛اعتبار المستويين ال• 

 ترسيخ مكتسبات السنوات األربع السابقة وتعميقها؛ •

 إنضاج المواصفات العامة المطلوبة في نهاية سلك التعليم االبتدائي؛ •

 استكمال بناء كفايتي المستويين الخامس والسادس؛ •

 ير للسلك الموالي )الثانوي اإلعدادي(؛اإلعداد الجيد لمرحلة اإلشهاد، والتحض •

 اعتبار التواصل الشفهي باللغة العربية الفصيحة أداة الكتساب اللغة في وضعيات تواصلية حقيقية؛ •

 اعتبار القراءة مدخال لتعلم اللغة؛ •

 استحضار نسقية اللغة عبر تظافر جميع المكونات خدمة لوظيفة اللغة؛ •

 الستمرار في التصريح بالقواعد والتركيز على وظيفيتها؛ •

ؤها لتي تم بناختلفة اترسيخ مهارات التحليل والتركيب والتقويم والفهم الصريح والضمني والتلخيص، وتطبيق االستراتيجيات الم •

 في المستويات األربعة السابقة؛

 التركيز على تنمية مهارات الفهم الضمني؛ •

 االستمرار في التدرب على مهارات التعبير الكتابي، واالنفتاح على الكتابة الوظيفية واإلبداعية؛ •

 استقاللية مشروع الوحدة، واتخاذه وعاء تصب فيه جميع التعلمات المرتبطة بالوحدة. •

مال المهارات تها، واستكوتثبي سبات السابقةتبعا لما سبق؛ تم اعتبار السنتين الخامسة والسادسة االبتدائيتين مرحلة الستثمار المكت   

السلك  ة حاسمة فين مكاناللغوية األربع وإغنائها )االستماع والتحدث، والقراءة، والكتابة(. وبهذا تتخذ هاتان السنتان األخيرتا

عداد ، ومحطة لإلبتدائياالاالبتدائي، من حيث كونهما مجاال لتمظهر بناء الكفاية اللغوية النهائية المحددة لملمح مخرجات السلك 

 الجيد لمرحلة اإلشهاد واالنتقال الميسر إلى السلك التعليمي الموالي ) الثانوي اإلعدادي(.

 

 

 

 

 

 

                            

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف مكونات اللغة العربية

 كفاية السنة الخامسة

 يكون المتعلم)ة( في نهاية السنة الخامسة قادرا على:

وتركيب وتقويم نصوص مقروءة تتراوح أو إنجاز مهمات مركبة من خالل فهم وتحليل /حل وضعيات مشكلة و -

 كلمة؛ 280و 250نصوص مسموعة تتراوح كلماتها ما بين ، وكلمة 350و 300كلماتها ما بين 

، يغلب عليها طابع السرد واإلخبار والوصف كلمة( 50كلمة( وكتابية )حوالي  60إنتاج نصوص شفهية )حوالي  -

المعرفي والمعجمي والقيمي، وما اكتسبه من بنيات لغوية والتوجيه والتفسير والحجاج، وذلك بتوظيف رصيده 

 بطريقة صريحة.
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 مكون القراءة

 يستهدف هذا المكون جعل المتعلم)ة( قادرا على:

قراءة نصوص بدقة وسرعة )بطالقة(؛ -  

اكتساب آليات التعامل مع مختلف أنواع النصوص؛ -  

إثراء رصيده المعجمي باستخدام استرايجيات المفردات؛  -  
توظيف استراتيجيات الفهم القرائي:)ما قبل القراءة، أثناء  -

 القراءة، ما بعد القراءة( لبناء المعنى؛

استخراج معلومات صريحة من نص مقروء؛ -  
من نص مقروء؛ استخراج معلومات ضمنية -  

استخراج الحجج المدعمة ألفكار النص؛ -  

تحليل المقروء وتحديد عناصره؛ -  
تحديد الفكرة العامة في النصوص التي يقرؤها؛ -  

تحديد األفكار الرئيسية في النصوص؛ -  

؛ص النص القرائييلخت -  

تنمية ذوقه الفني؛ -  
إبداء رأيه في المقروء؛ -  

جج مناسبة؛ تدعيم رأيه في المقروء بح -  

اكتساب قيما إيجابية؛ -  
التعود على المطالعة الحرة؛ -  

تمييز أنواع النصوص باستخدام معلوماته السابقة  -

 وتجاربه.
 

 

 مكون التواصل الشفهي

 يهدف هذا المكون إلى جعل المتعلم)ة( قادرا على:

 فهم المعاني الصريحة والضمنية للنصوص المسموعة؛ -

 سمعه بأسلوبه الشخصي؛إعادة ما  -

 تحديد الفكرة العامة للنصوص التي يستمع لها؛ -
 تحديد األفكار األساسية للمسموع؛ -

 تلخيص النصوص المسموعة؛ -

التعبير عن مواقفه وأفكاره في الموضوعات المسموعة  -
 وتعليلها؛

 مناقشة ما يسمعه من أفكار ومعلومات شفهيا؛ -

فاع عن وجهة نظره، أو فكرة استعمال أسلوب استداللي للد -
 معينة قصد إقناع شخص أو جماعة؛

احترام آداب التواصل المتعلقة باإلنصات والتحدث في  -

 مواقف التحاور والنقاش؛

التواصل شفهيا باستعمال رصيد معجمي وظيفي حسب  -
 سياقات تواصلية؛

 توظيف أساليب الحجاج والدالئل والبراهين؛ -

 بية فصيحة؛محاورة رفاقه بلغة عر -
 طلب معلومات وإرشادات بلغة عربية فصيحة وميسرة؛ -

 إنتاج نص جديد والتوسع في مواقف النص. -

 مكون الظواهر اللغوية

 يستهدف هذا المكون جعل المتعلم)ة( قادرا على:

تعرف الظواهر الصرفية والتركيبية واإلمالئية  -

 المقررة؛
الطواهر اللغوية أثناء اإلنجازين الشفهي استثمار  -

والكتابي، وأثناء ضبط الكلمات والعبارات بالشكل 

 التام؛
تحسين أدائه التواصلي شفهيا وكتابيا باالستثمار  -

 اإليجابي للظواهر المدروسة؛

توظيف اللغة العربية توظيفا سليما في إنتاجاته  -

 الشفهية والكتابية.

 مكون الكتابة

 هذا المكون إلى جعل المتعلم)ة( قادرا على: يهدف
ترجمة أفكاره والتعبير عنها عن طريق الكتابة الحرة واإلبداع  -

 الشخصي؛

 استحضار التعلمات والمكتسبات السابقة، واستثمارها في كتابته؛ -
توظيف األسلوب المناسب من أساليب الكتابة حكيا، أو سردا، أو  -

 حوارا...إلخ؛

 للموضوع وإبراز عناصره؛وضع تصميم  -

 تنظيم منتجه، واستعمال عالمات الترقيم في كتابته؛ -
 إدراج االستشهادات المناسبة؛ -

 استثمار الظواهر اللغوية وتوظيفها في مختلف محطات اإلنتاج الكتابي. -

 مشروع الوحدة
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 الباب الثاني                                                                

 وتنظيمه برنامجهيكلة ال
 المداخل األساسية لتنظيم المادة الدراسية بالسنة الخامسة

 
مرحلة الستثمار  السنة الثالثة والرابعة، ولذلك اعتبرت هذه للسنتين طبيعيا امتدادا الخامسة ليكون السنة برنامج هندسة تمت   

ذا تتخذ هاته تابة(. وبه، والكالمكتسبات السابقة وتثبيتها، واستكمال المهارات اللغوية األربع وإغنائها )االستماع والتحدث، والقراءة

ددة لملمح هائية المحية النلك االبتدائي، من حيث كونها والسنة السادسة مجاال لتمظهر بناء الكفاية اللغوالسنة مكانة حاسمة في الس

 عدادي(.الثانوي اإل)موالي مخرجات السلك االبتدائي، ومحطة لإلعداد الجيد لمرحلة اإلشهاد واالنتقال الميسر إلى السلك التعليمي ال

 الغالف الزمني األسبوعي للمادة:

 

 المكونات عناصرها زيع المدد والحصصتو

30X3=90النص الوظيفي/ النص الشعري د 
 القراءة

30X1=30النص المسترسل د 

30X1=30التواصل الشفهي النص السماعي د 

30X1=30الصرف والتحويل د 

 التراكيب د30X1=30 الظواهر اللغوية

30X1=30اإلمالء د 

30X1=30الشكل والتطبيقات الكتابية د 
 الكتابة

30X2=30التعبير الكتابي د 

 

 إلى جعل المتعلم)ة( قادرا على: مشروع الوحدةيهدف 
 تعميق الفهم حول الموضوعات المرتبطة بالمجاالت المدروسة؛ -البحث واالتصال بمصادر المعلومات المختلفة؛      -

 تنمية القدرة على االختيار والتخطيط وجمع المعلومات والبيانات وتنظيمها واستثمارها في اإلنجاز؛ -

 تنمية مهارات التفكير النقدي واالبتكار والتواصل والتعاون. - إذكاء الحس التعاوني وروح االنتماء والمبادرة والمسؤولية،   -
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 :للبرنامج الزمني التنظيم

 الفكرية )ة(المتعلم ةألنشط واليومية واألسبوعية السنوية الحصص وتدبير تنظيم إلى المدرسية اإليقاعات أو الزمن مفهوم يشير   

 التعلمات مجةبر عند ينبغي لذا،. للتعلم المناسبة واألوقات والنفسية، الجسمية صحته التنظيم هذا يراعي بحيث والعالئقية؛ والمهارية

 :عاةمرا

 والذهنية؛ والنفسية الجسمية إلمكاناته األمثل االستعمال( ة(للمتعلم يتيح بشكل التدرج ٭   

 التعلم؛ وزمن البيولوجية اإليقاعات مرااحت ٭   

 مالئمة، ةزمني راتفت في األخرى واألنشطة الدعم وحصص ،المندمجة األنشطة وحصص ،العادية سيةراالد الحصص برمجة ٭   

 رتيبة؛ وأنشطة وضعيات في مطول زمني ظرف قضاء (ة(المتعلم لتجنيب مختلفة، مدرسية فضاءات وفي

 اتومؤسس أسر من المختلفة، بمكوناته المباشر محيطها عيراي بشكل سةراللد الزمني التنظيم في التربوية المؤسسة تفاعل ٭   

 .وغيرها المدني المجتمع وهيئات واجتماعية، اقتصادية

 التنظيم السنوي:
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

30X1=30مشروع الوحدة د 

 المجموع       ساعات 6دقيقة= 360 

 تنتظم في أسدوسين السنة الدراسية

 سبعة عشر أسبوعا من الدراسة الفعلية مدة األسدوس

 االستدراكييخصص للتقويم التشخيصي والدعم  األسبوع األول

األسابيع الخمسة 

 عشر الموالية

مخصصة للتعلمات، ومقسمة إلى ثالث فترات متساوية تمتد كل فترة إلى 

 الدراسية.خمسة أسابيع مخصصة لمجال من مجاالت الوحدات 

األسابيع األربعة 

 األولى

 تخصص في كل فترة دراسية للتعلمات المعززة بتقويم تكويني ودعم فوري

يخصص من كل فترة دراسية للتقويم والدعم المرتبطين بحصيلة األسابيع  األسبوع الخامس

 األربعة

 تنظم الدراسة في األسدوس الثاني على منوال تنظيمها في األسدوس األول األسدوس الثاني

 األسبوعان 

 33و 17

 يخصصان للدعم العام، وأنشطة الحياة المدرسية

 يخصص لإلجراءات التنظيمية المرتبطة بنهاية السنة 34األسبوع 

  سةراالد فيها تنتظم مجاالت تتناول وحدات ست عبر البرنامج تنفيذ يتم الوحدات الدراسية

للتدرج في بناء الكفايات. ويراعى في ذلك التدرج من التخطيط السنوي 

 اليومي، مرورا بالتخطيط المجاليإلى التخطيط 
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 مجاالت البرنامج الدراسي:

 األسدوس األول األسدوس الثاني

 مغاربة العالم االبتكارات واالختراعات

 الواجبات والحقوق عالم البحار والفضاء

 وسائل االتصال والتواصل ةياأللعاب الرياض

 

 

 

 

 

مقترحات مشروع  

 الوحدة

الظواهر اللغويةمكون   مكون الكتابة   
مكون  

التواصل 

 الشفهي

 مكون القراءة 

ع 
بو
س
أل
 ا

ال
ج
لم
 ا

التعبير الكتابي  

 )اإلنشاء(

الشكل  

والتطبيقات 

 الكتابية

 الصرف والتحويل  التراكيب   اإلمالء
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 البرنامج الدراسي للسنة الخامسة: -

إنتاج مشروع حول 

نوع من أنواع 

وسائل االتصال في 

 العصر الحديث.

مع االستعانة 

بوسائط مختلفة، 

مثل: )ورقة 

تعريفية، مطوية، 

قصير...(.شريط   

 

 

 

 

التعليق على صورة 

 أو فكرة أو رأي:

تقديم المهارة  -1

 ونمذجتها.

أنشطة الفهم  -1

 والشكل.

 الهمزة المتطرفة:

استكشاف  -1

 الظاهرة.

 المفعول المطلق:

استكشاف  -1

 الظاهرة وبناؤها.

 المصادر:

استكشاف  -1

 الظاهرة وبناؤها.

النص  

1السماعي   

النص  

1الوظيفي   

12 
3- 

صل
وا
لت
وا
ل 
صا
الت
ل ا
ائ
س
و

 
النص  

المسترسل )ج 

1)  

التعليق على صورة 

 أو فكرة أو رأي:

اإلنجاز -2

(.1)المحاولة   

أنشطة االستثمار  -2

 والتوظيف.

 الهمزة المتطرفة:

التطبيق عليها. -2  

 المفعول المطلق:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

 المصادر:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

النص  

2الوظيفي   

النص   13

المسترسل )ج 

2)  

ليق على صورة التع

 أو فكرة أو رأي:

مراجعة  -3

 )المحاولة األولى(.

أنشطة الفهم  -1

 والشكل.

كتابة "ما" 

 االستفهامية:

استكشاف  -1

 الظاهرة.

 المفعول ألجله:

استكشاف  -

 الظاهرة وبناؤها.

 صياغة المثنى:

استكشاف  -1

 الظاهرة وبناؤها.
النص  

2السماعي   

النص  

3الوطيفي   

النص     14

المسترسل )ج 

3)  

التعليق على صورة 

 أو فكرة أو رأي:

تصحيح وعرض  -4

 اإلنجازات.

أنشطة االستثمار  -2

 والتوظيف.

كتابة "ما" 

 االستفهامية:

التطبيق عليها. -2  

 المفعول ألجله:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

 صياغة المثنى:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

 النص الشعري 

النص     15

المسترسل )ج 

4)  

   16 تقويم حصيلة الوحدة الثالثة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

سيةأنشطة الحياة المدر –دعم حصيلة األسدوس األول                                                                     
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إنتاج مشروع عن   كتابة إعالن أو  أنشطة الفهم  -1 األلف اللينة في  صياغة جمع  المفعول فيه: النص السماعي   النص   18  4 ا - ال ب ت ك ا ر ا ت و  ا ال خ ت ر ا ع ا ت
 

  1  إجراءات انطالق السنة الدراسية: تقويم تشخيصي ودعم استدراكي 

إنتاج مشروع عن 

المهاجرات 

والمهاجرين الذين 

اشتهروا بإنجازات 

 هامة.

مع االستعانة 

بوسائط مختلفة، 

مثل: )ورقة 

تعريفية، مطوية، 

 شريط قصير...(.

مهارة  

 التلخيص: 

تقديم  -1

المهارة 

 ونمذجتها.

أنشطة  -1 

 الفهم والشكل.

التاء المربوطة  

 والمبسوطة:

استكشاف  -1

 الظاهرة.

الجملة اإلسمية  

 -1)أنواع الخبر(: 

استكشاف الظاهرة 

 وبناؤها.

-1المجرد والمزيد: 

استكشاف الظاهرة 

النص   وبناؤها.

السماعي 

1 

1النص الوظيفي    

2 

م 
ال
لع
 ا
بة
ار
مغ
 -
1
 

النص المسترسل  

(1)ج   

مهارة   

 التلخيص: 

اإلنجاز -2

(.1)المحاولة   

أنشطة  -2 

االستثمار 

 والتوظيف.

التاء المربوطة  

 والمبسوطة:

التطبيق عليها. -2  

الجملة اإلسمية   

 )أنواع الخبر(: 

التثبيت  -2

 والتطبيق

 المجرد والمزيد:  

التثبيت  -2

 والتطبيق.

2النص الوظيفي    

3 
النص المسترسل  

(2)ج   

مهارة  

 -3التلخيص: 

مراجعة 

)المحاولة 

 األولى(.

أنشطة  -1  

 الفهم والشكل.

همزتا الوصل  

 والقطع:

استكشاف  -1

 الظاهرة.

 -1كان وأخواتها:  

استكشاف الظاهرة 

 وبناؤها.

الصحيح والمعتل: 

استكشاف -1

النص    الظاهرة وبناؤها.

السماعي 

2 

3الوطيفي النص    

 4 
النص المسترسل    

(3)ج   

مهارة  

 -4التلخيص: 

تصحيح وعرض 

 اإلنجازات.

أنشطة  -2 

االستثمار 

 والتوظيف.

همزتا الوصل  

 والقطع:

التطبيق عليها. -2  

 كان وأخواتها:  

التثبيت  -2

 والتطبيق.

 الصحيح والمعتل:  

التثبيت  -2

 والتطبيق.

 النص الشعري 

 5 
النص المسترسل    

(4)ج   

   6  تقويم حصيلة الوحدة األولى ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات 

إنتاج مشروع عن 

واجبات الطفل 

 وحقوقه.

)التركيز عن نوع 

أو نوعين من هذه 

الحقوق 

 والواجبات(.

مع االستعانة 

 بوسائط، مثل:

)ميثاق القسم، 

ميثاق األسرة، 

 مسرحية...(.

توسيع فكرة:     

تقديم  -1

المهارة 

 ونمذجتها.

أنشطة  -1  

 الفهم والشكل.

 همزة "ابن":  

استكشاف  -1

 الظاهرة.

 -1إان وأخواتها:   

استكشاف الظاهرة 

 وبناؤها.

الصحيح في  

 -1األزمنة الثالثة: 

استكشاف الظاهرة 

 وبناؤها.
النص  

السماعي 

1 

1النص الوظيفي    

 7 

2- 
ق
و
حق
وال
ت 
با
ج
وا
ال

  

النص المسترسل  

(1)ج   

رة: توسيع فك   

اإلنجاز -2

(.1)المحاولة   

أنشطة  -2 

االستثمار 

 والتوظيف.

همزة "ابن":     

التطبيق عليها. -2  

إن وأخواتها:     

التثبيت  -2

 والتطبيق.

الصحيح في  

 األزمنة الثالثة: 

التثبيت  -2

 والتطبيق

2النص الوظيفي    

 8 
النص المسترسل  

(2)ج   

توسيع فكرة:  

مراجعة  -3

)المحاولة 

 األولى(.

أنشطة  -1  

 الفهم والشكل.

الهمزة  

 المتوسطة:

استكشاف  -1

 الظاهرة.

الالزم والمتعدي:  

اكتشاف  -1

 الظاهرة وبناؤها.

المعتل في األزمنة  

 -1الثالثة: 

استكشاف الظاهرة 

 وبناؤها.
النص  

السماعي 

2 

3النص الوطيفي    

 9 
النص المسترسل    

(3)ج   

توسيع فكرة:   

تصحيح  -4

وعرض 

 اإلنجازات.

أنشطة  -2 

االستثمار 

 والتوظيف.

الهمزة  

 المتوسطة: 

التطبيق عليها. -2  

 الالزم والمتعدي:  

التثبيت  -2

 والتطبيق.

المعتل في األزمنة  

 الثالثة:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

 النص الشعري 

10 
النص المسترسل    

(4)ج   

تقويم حصيلة الوحدة الثانية ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات    11    
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اختراع من 

االختراعات التي 

يفضلها لبمتعلم)ة(، 

أو مجموعة من 

المتعلمات 

مع  والمتعلمين.

االستعانة بوسائط 

مختلفة، مثل: 

)ورقة تعريفية، 

مطوية، شريط 

 قصير...(.

 

 يومية:

تقديم المهارة  -1

 ونمذجتها.

 األفعال: والشكل.

استكشاف  -1

 الظاهرة.

استكشاف  -1

 الظاهرة وبناؤها.

 المذكر السالم:

استكشاف  -1

 الطاهرة وبناؤها.

الوظيفي  1

1 

النص  

المسترسل 

(1)ج   

كتابة إعالن أو 

 يومية:

اإلنجاز -2

(.1)المحاولة   

أنشطة االستثمار  -2

 والتوظيف.

اللينة في األلف 

 األفعال:

التطبيق عليها. -2  

 المفعول فيه:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

صياغة جمع 

 المذكر السالم:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

النص  

الوظيفي 

2 
19 

النص  

المسترسل 

(2)ج   

كتابة إعالن أو 

 يومية:

مراجعة  -3

 )المحاولة األولى(.

أنشطة الفهم  -1

 والشكل.

اللينة في األلف 

 األسماء والحروف:

استكشاف  -1

 الظاهرة.

 الحال مفردة:

استكشاف  -1

 الظاهرة وبناؤها.

صياغة جمع 

 المؤنث السالم:

استكشاف  -1

 الطاهرة وبناؤها.
النص السماعي  

2 

النص  

الوطيفي 

3 
20 

النص    

المسترسل 

(3)ج   

كتابة إعالن أو 

 يومية:

تصحيح وعرض  -4

 اإلنجازات.

أنشطة االستثمار  -2

 والتوظيف.

األلف اللينة في 

 األسماء والحروف:

التطبيق عليها. -2  

 الحال مفردة:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

صياغة جمع 

 المؤنث السالم:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

النص  

 الشعري

النص     21

المسترسل 

(4)ج   

ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلماتتقويم حصيلة الوحدة الرابعة   22   

 

 

إنتاج مشروع حول 

عجائب البحار 

والمحيطات، أو 

حول كائنات البحر، 

أو حول غزو 

الفضاء، أو رحلة 

من الرحالت 

 الفضائية.

االستعانة بوسائط 

مختلفة، مثل: 

)ورقة تعريفية، 

مطوية، شريط 

 قصير...(.

وصف مكان أو 

 رحلة:

المهارة تقديم  -1

 ونمذجتها.

أنشطة الفهم  -1

 والشكل.

كلمات يخالف نطقها 

 رسمها:

استكشاف الظاهرة. -1  

النعت 

 الحقيقي:

1- 

ستكشاف 

الطاهرة 

 وبناؤها.

صياغة اسم 

 المفعول:

ستكشاف  -1

النص السماعي   الطاهرة وبناؤها.

1 

1النص الوظيفي    

23 

 
5- 

ء
ضا
لف
وا
ر 
حا
لب
 ا
لم
عا

 

النص المسترسل  

(1)ج   

وصف مكان أو 

 رحلة:

اإلنجاز )المحاولة -2

1.)  

أنشطة االستثمار  -2

 والتوظيف.

كلمات يخالف نطقها 

 رسمها:

التطبيق عليها. -2  

النعت 

 الحقيقي:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

صياغة اسم 

 المفعول:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

2النص الوظيفي    

النص المسترسل   24

(2)ج   

مكان أو وصف 

 رحلة:

مراجعة  -3

 )المحاولة األولى(.

أنشطة الفهم  -1

 والشكل.

تنوين المقصور والمنقوص 

 والممدود:

استكشاف الظاهرة -1  

 التوكيد:

1- 

ستكشاف 

الطاهرة 

 وبناؤها.

صياغة اسم 

 الفاعل:

ستكشاف  -1

النص السماعي   الطاهرة وبناؤها.

2 

3النص الوطيفي    

المسترسل النص     25

(3)ج   

وصف مكان أو 

 رحلة:

تصحيح وعرض  -4

 اإلنجازات.

أنشطة االستثمار  -2

 والتوظيف.

تنوين المنقوص والمقصور 

التطبيق  -2والممدود: 

 عليها.

 التوكيد:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

صياغة اسم 

 الفاعل:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

 النص الشعري 

النص المسترسل     26

(4 )ج  

   27 تقويم حصيلة الوحدة الخامسة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

إنتاج مشروع حول 

رياضة من الرياضات 

التي يفضلها 

المتعلم)ة(، أو 

مجموعة من 

المتعلمات والمتعلمين، 

يمارسونها أو يرغبون 

 في ممارستها.

االستعانة بوسائط 

مختلفة، مثل: )ورقة 

 تعريفية، مطوية،

 شريط قصير...(.

 كتابة سيرة ذاتية:

تقديم المهارة ونمذجتها. -1  

 

تطبيقات كتابية لدعم 

 الظواهر اللغوية وتثبيتها.

 

 

 

 

 

دعم 

سنوي 

عام 

لتثبيت 

الظواهر 

اإلمالئية 

 وإثرائها.

 

 

 

نائب 

 الفاعل:

1- 

ستكشاف 

الطاهرة 

 وبناؤها.

الماضي المبني 

 للمجهول:

ستكشاف  -1

الطاهرة 

النص السماعي  وبنادؤها.

1 

1النص الوظيفي   

28 

6- 
ضة
يا
لر
وا
ب 
عا
ألل
ا

 

النص المسترسل 

(1)ج   

 كتابة سيرة ذاتية:

(.1اإلنجاز )المحاولة -2  

نائب 

 الفاعل:

2- 

التثبيت 

 والتطبيق.

الماضي المبني 

 للمجهول:

التثبيت  -2

 والتطبيق.

2النص الوظيفي   

النص المسترسل  29

(2)ج   

سيرة ذاتيةة:كتابة   

مراجعة )المحاولة  -3

 األولى(.

دعم 

سنوي 

عام 

لتثبيت 

الظواهر 

التركيبية 

 وإثرائها.

 

دعم سنوي عام 

لتثبيت الظواهر 

الصرفية 

 وإثرائها.

 

النص السماعي 

2 

3النص الوطيفي   

النص المسترسل     30

(3)ج   

 كتابة سيرة ذاتية:

تصحيح وعرض  -4

 اإلنجازات.

 النص الشعري 

النص المسترسل     31

(4)ج   
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   32 تقويم حصيلة الوحدة السادسة ودعمها: تصفية الصعوبات وتعميق التعلمات

أنشطة الحياة المدرسية –دعم حصيلة األسدوس الثاني     33   

   34 إجراءات نهاية السنة

 

 

 :االبتدائية ةخامسال للسنة العربية اللغة لبرنامج وصفية بطاقة
 يتكون برنامج اللغة العربية للسنة الخامسة االبتدائية من المكونات التالية:   

 مكونات مادة اللغة العربية للسنة الخامسة
 مكون القراءة:

 نصوص وظيفية               

 نصوص شعرية               

 نصوص مسترسلة               

 مكون التواصل الشفهي:

 نصوص سماعية               

 مكون الظواهر اللغوية:

 الصرف والتحويل             

 التراكيب             

 اإلمالء             

 مكون الكتابة:

 الشكل والتطبيقات الكتابية              

 التعبير الكتابي              

 مشروع الوحدة

 الغالف الزمني للوحدة:
 حصص القراءةتوزيع 

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول أسابيع الوحدة

 

 الحامل الديداكتيكي

 نص وظيفي

1 

 نص وظيفي

2 

 نص وظيفي

3 

تقويم حصيلة  نص شعري

 الوحدة ودعمها

 نص مسترسل واحد

 

 عدد الحصص األسبوعية

 

 للنص المسترسل ثالث حصص للنص الوظيفي وحصة

ثالث حصص 

للنص الشعري 

وحصة للنص 

 المسترسل

 

 أربع حصص

المدة الزمنية للحصة 

 الواحدة

 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30

 دقيقة 120 دقيقة 120 دقيقة 120 دقيقة 120 دقيقة 120 الغالف الزمني

 
 توزيع حصص التواصل الشفهي

 المدة الزمنية األسبوعيةالحصص  أسابيع الوحدة

 النص السماعي األول

1 

 دقيقة 30

 دقيقة 30 الثاني

 النص السماعي الثالث

2 

 دقيقة 30

 دقيقة 30 الرابع

 التعلمات وتعميق الصعوبات تصفية: ودعمها الوحدة حصيلة تقويم الخامس

 

 

 توزيع حصص الظواهر اللغوية
 المدة الزمنية للحصة الحصص األسبوعيةعدد  الحامل الديداكتيكي أسابيع الوحدة

 

 األسبوع األول

 حصة واحدة الصرف والتحويل

ن دقيقة
و
الث
ث

 حصة واحدة التراكيب 

 حصة واحدة اإلمالء

 

 األسبوع الثاني

 حصة واحدة الصرف والتحويل

 حصة واحدة التراكيب

 حصة واحدة اإلمالء

 واحدةحصة  الصرف والتحويل األسبوع الثالث

 حصة واحدة التراكيب
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 حصة واحدة اإلمالء

 حصة واحدة الصرف والتحويل األسبوع الرابع

 حصة واحدة التراكيب

  حصة واحدة اإلمالء 

 التعلمات وتعميق الصعوبات ودعمها: تصفية الوحدة حصيلة تقويم األسبوع الخامس

 

 توزيع حصص الكتابة
 التعبير الكتابي والتطبيقات الكتابية الشكل الحصص والمدة الزمنية

 حصتان حصة واحدة الحصص األسبوعية

 دقيقة 60 دقيقة 30 المدة الزمنية

 دقيقة 90ثالث حصص في األسبوع بمعدل  الغالف الزمني األسبوعي

 التعلمات وتعميق الصعوبات تصفية: ودعمها الوحدة حصيلة تقويميخصص األسبوع الخامس ل

 

 مشروع الوحدة
 للمنهاج؛ البنائي التصميم مستوى على مستقال مكونا يعتبر •

 دراسية؛ وحدة كل في واحد مشروع يدبر •

 الدراسية؛ الوحدة بمجال يرتبط •

 .(دقيقة 30) األسبوع في واحدة حصة له تخصص •

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الباب الثالث                                                      

 

 تنفيذ المنهاجوظائف 

 

 أوال: الوظائف األساسية لتنفيذ المنهاج:

 وظيفة التخطيط والتنظيم: -1

نظيم سبق وتمبما أن النشاط التربوي نشاط هادف يسعى إلى تحقيق مقاصد وأهداف معينة، فمن المفروض أن يخضع لتخطيط    

 ية.للغة العربنهاج االتنظيم من الوظائف المركزية في ممحكم مبني على منهج منظم، وتدرج منطقي. واعتبارا لذلك يعد التخطيط و

 ما أغراض التخطيط والتنظيم في المنهاج؟

 بالنسبة لألستاذ)ة(

 اتقاء االنحرافات عن المسار الذي حدده المنهاج؛ 

 وقاية األستاذ)ة( من االضطراب والنسيان؛ 

 مساعدته)ـــــا( على ضبط المواقيت، والتحكم في عناصر التدريس؛ 

 ان االرتباط الوثيق بين األهداف وبين خطة التدريس؛ضم 

 .التمكن من انتقاء الوسائل والمضامين والطرائق المناسبة لألهداف 

 بالنسبة للمتعلم)ة(

 إكساب عادات العمل البيتي والبحث واالستطالع؛ 

 ضمان المشاركة الفعالة في نشاط الدرس؛ 

 .ضمان تفوق المتعلم)ة( الدراسي 

 

 الرعاية واإلرشاد:وظيفة  -2

بما أن المنهاج قد صمم بكيفية تجعل المتعلم)ة( يبني معرفته بنفسه، ويساهم بمجهوده في تطوير تعلمه، فإن الرعاية واإلرشاد من    

 الوظائف األساسية التي يعتمد عليها تنفيذ هذا المنهاج، وتقوم هذه الوظيفة على ممارسة األستاذ)ة( دور المرشد والموجه لعمل

 المتعلمات والمتعلمين، بحيث ييسر لهم فرص التعلم، ويسهل لهم إمكانية التفاعل اإليحابي مع المعرفة.

 األغراض
 تحقق وظيفة الرعاية واإلرشاد عدة أغراض في الموقف التربوي، وهي:

  ة؛لمعرفاإرساء أسلوب يغير وظيفة األستاذ)ة( من مركز للمعرفة إلى ميسر ومسهل الكتساب هذه 



16 
 

 لىعر إليها ( ينظتكوين تمثالت إيجابية وقابليات نشيطة نحو المادة الدراسية بكيفية تجعل المتعلم)ة 

 مادة للبحث والتفكير وإعمال العقل؛ أنها

 ية؛تعليمتحقيق أهداف تكوين شخصية المتعلم)ة( بكيفية غير مباشرة، من خالل أدائه للمهام ال 

  ،ومهارات البحث واالستقصاء.اكتساب روح المسؤولية، وحس المبادرة 

التدابير التي 

تمكن من تحقيق 

 وظيفة الرعابة

 تدابير:ن هذه الد، ومثمة تدابير عدة تمكن األستاذ)ة(، أثناء تنفيذ المنهاج، من تحقيق وظيفة التوجيه واإلرشا

 تعرف اإلمكانات والحدود التي يتميز بها كل متعلم)ة(؛ 

  متعلم)ة(؛التوافر على معلومات حول كل 

 مراقبة أعمال المتعلمات والمتعلمين وتتبعها بكيفية مستديمة؛ 

 .االعتماد على طرق متفتحة 

 

 

 

 وظيفة التقويم والدعم: -3

يعد التقويم والدعم من الوظائف األساسية في تدبير العمل بمنهاج اللغة العربية، وذلك ألن التقويم يقوم بوظيفة الكشف عن ثغرات    

، في الوقت ذاته، ثغرات ونواقص المنهاج برمته، مما يمكن من اتخاذ قرارات للتطوير ئها يرصداقص التعليم، ومن وراالتعلم، ونو

والتحسين. أما الدعم فإنه يتيح، ال محالة لألستاذ)ة( إمكانية التدخل لسد ثغرات التعلم البادية لدى المتعلمات والمتعلمين، وتدارك 

 كن من تحقيق النتائج اإليجابية.النقص الحاصل لديهم، مما يم

 األغراض

 تصبو وظيفة التقويم والدعم إلى تحقيق  أغراض عدة في سياق المنهاج، ومن أهمها ما يلي:

 التمكن من ضبط مداخل العمل التربوي ومساراته؛ 

 التمكن من اتخاذ قرارات للترشيد؛ 

  التمكن من ضبط النتائج وتوجيهها نحو تحقيق األهداف؛ 

  ح فرص تحسين المنهاج وتطويره باستمرار.يمن الحصول على معلومات تتالتمكن 

التدابير التي 

تمكن من تحقق 

وظيفة التقويم 

 والدعم

 منها:وثمة تدابير عملية من شأنها أن تساعد على تفعيل وظيفة التقويم والدعم في سياق المنهاج، 

 قبل قبل العمل بالبرنامج، و الحرص على إنجاز تشخيص قبلي لخبرات المتعلمات والمتعلمين

 تدريس

لى عكل وحدة. وأمر كهذا سيمكن من كشف خبراتهم السابقة، ومن ثم توقع صعوبات التعلم، والعمل 

 تجاوزها؛

 بيرةكة أو إدماج التقويم التتبعي في سياق الدروس واألنشطة الصفية؛ بحيث يتخلل كل حلقة صغير 

لمشكالت افاقم ف ترشيد جهودهم وتتبعها، وإصالح ثغراتهم قبل تتقويم ألعمال المتعلمات والمتعلمين يستهد

 التعليمية بكيفية يصعب إصالحها؛

 م(، والحكعلم)ةاختتام األنشطة التربوية بتقويم إجمالي نهائي تكون وظيفته الوقوف عند مردود المت 

 على مستواه؛

  أن بد وحلقات المنهاج الجعل الدعم وسيلة دائمة ومستمرة إلصالح التعثر، إذ إن كل حلقة من 

 تتلوها وقفة للدعم تمكن األستاذ)ة( من مراجعة معطيات الدروس مع المتعلمات والمتعلمين.

 

 ثانيا: تخطيط عمليات التعليم والتعلم وتحضير الدروس:

لمنشود، غ الهدف البلوتحضير الدروس عملية تخطيط لعناصر النشاط الصفي، ومجموعة من التدابير التي يقوم بها األستاذ)ة(    

 د إلى منهج منظم، فكيف ذلك؟وي يستنوهو إجراء ترب

 عناصر تحضير الدرس وتخطيطه: -1

 مقومات تحضير الدرس: -1.1

المادة وتاذ)ة(، يستند األستاذ)ة( في عملية التحضير إلى ثالثة أركان، يصطلح على تسميتها الثالوث التربوي، وهي: األس  

النحو  ، وتتم علىلثالوث(. وعملية التخطيط عبارة عن توقع للكيفية التي سيتم بها التفاعل بين عناصر هذا االدراسية، والمتعلم)ة

 اآلتي:

 لصفية وأنماط العمل التربوي؛حدد األنشطة االتفاعل بين األستاذ)ة( والمتعلم)ة( ي 

 التفاعل بين المادة الدراسية والمتعلم)ة( يحدد أسلوب عرض المادة ومنهجها؛ 

 لتفاعل بين المادة الدراسية واألستاذ)ة( يحدد الكيفية التي سيقدم بها األستاذ)ة( المادة.ا 

  تنضاف إلى هذا الثالوث عناصر أخرى كالهدف، والوسائل، والتقويم، وغير ذلك.

 

 

 مكونات الدرس: -2.1
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 لنظام الذيازل عن يمكن القول إن الدرس وحدة صغرى ضمن نظام معين. ويفيد هذا األمر أنه ال يمكن النظر إلى الدرس في مع   

ربية، لي التيندرج فيه، وهو باألساس المنهاج أو البرنامج الدراسي الذي يخطط للمقاصد والمرامي، ويترجم توجهات مسؤو

 أشمل.ومجاالت المعرفة. وهكذا يشكل الدرس نظاما مصغرا ينتمي إلى نظام أكبر واختياراتهم بالنسبة إلى مجال من 

م برمتها، ليم والتعلة التعوتبعا لذلك لم يعد التحضير مجرد تفكير في المادة المعرفية، بل إنه يتعدى ذلك ليصبح تفكيرا في وضعي   

 ا عدة من أهمها ما يلي:ومن هنا تبدو أهمية العناية بالتحضير واإلعداد لكونه يحقق أغراض

 تمكين األستاذ)ة( من معرفة الكفايات المستهدفة؛ 

 مساعدته على تبين مقدار مساهمة تخصصه ومادته في تحقيق تلك الكفايات؛ 

 مساعدته على معرفة حاجات متعلميه ومتعلماته، وإثارة ميولهم ودوافعهم؛ 

  وتوفيره؛تقليص مقدار المحاولة والخطإ في التدريس، واقتصاد الجهد 

 مساعدته على تحديد أفكاره؛ 

 وقايته من النسيان بتوفير خطة يرجع إليها عند الحاجة؛ 

 .مساعدته على التحسن والنمو في المهنة 

 منهج التحضير وطريقته: -3.1

يات من الكفاق ة تنطلللتحضير منهجية منظمة يمكن أن يستأنس بها األستاذ)ة( دون أن يلغي ذلك اجتهاده ومبادرته، وهي منهجي   

 المستهدفة، وتضع لها أهدافا محددة. ويمكن رسم الخطوط العريضة لهذه المنهجية على النحو التالي:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصميم عناصر الدرس: -2

ي غالبا، الدراس تتم في سياق معين وهو الصفتوصف عناصر الدرس بكونها تجسد وضعيات التعليم والتعلم؛ أي الوضعية التي    

ة، ناصر أساسيعية من وتتفاعل فيها أطراف مشاركة تتكون من األستاذ)ة( والمتعلمات والمتعلمين. وتتألف كل وضعية تعليمية تعلم

 هي:

 :بوها؛موها ويكتسن يتعلأوتتكون من محتوى المادة المراد نقلها إلى المتعلمات والمتعلمين، والتي تتوخى  المادة الدراسية 

 :يقوم بها  ة التيوهي األنشطة التي يقوم بها األستاذ)ة( من جهة )أنشطة التعليم(، واألنشط أنشطة التعليم والتعلم 

 ؛المتعلم)ة( من جهة ثانية )أنشطة التعلم(

  ات مساعدة م، وأدووتشمل الموارد المادية والبشرية التي تستخدم باعتبارها مصادر للتعل والوسائل المساعدة:الموارد

 على

 تحققه.

 ولكي نوضح الكيفية التي تصمم بها وضعيات التعليم والتعلم نستعين بالشروح التالية:   

 تحضير المادة الدراسية: -1.2

م به ول عمل يقورسه. وأدأنشطة اإلعداد والتحضير التي يقوم بها األستاذ)ة( بعد تحديد أهداف حضير المادة الدراسية نشاط من ت   

 طين:في نم األستاذ)ة(، وهو يحضر المادة، هو البحث عنها في مصادرها. ومصادر المادة متنوعة ومتعددة يمكن اختزالها

 :ز المفاهيملى تمييإمعطيات مادته، وذلك ألنه يوجهه ويعتبر من المصادر التي يستمد منها األستاذ)ة(  الكتاب المدرسي 

 لى المراجعلجوء إ، والتدرجات التي تقترح لعرض المادة. غير أن استعمال الكتاب المدرسي ال ينبغي أن يثنيه عن الاألساسية

 والوثائق المكتوبة؛

 :لمعلوماتال على ة والوثائق كي يحصيحتاج األستاذ)ة( إلى الرجوع إلى المراجع المكتوب المراجع والوثائق المكتوبة 

ت كاألنترني لحديثةالالزمة للتدريس. ويعني هذا أنه يمتلك مهارات الستخدام تلك المصادر، وكذا التعامل مع مختلف الوسائل ا

 واألقراص وما ينضوي تحتها قصد الحصول على المعلومات المطلوبة.

ليه ا يتوافر عمعتبار ا، يجب أن يعالجها وينقحها لتصبح قابلة للتدريس، مع وعندما يستمد األستاذ)ة( مادته من مصادر متنوعة   

 من معطيات، وما يعرقل عمله من عراقيل كالزمن، ومؤهالت المتعلم)ة(، والوسائل.

  تحديد أنشطة التدريس: -2.2

ريق ط، وذلك عن علمهم لهاتأن يحضر األستاذ)ة( المادة ينبغي أن يبحث في كيفية تبليغها إلى المتعلمات والمتعلمين، وتيسير  بعد   

 :انتقاء أنسب األنشطة لتحقيق ذلك. ومن أنماط األنشطة التي يمكن أن يستعين بها األستاذ)ة(، نذكر ما يلي

 تحديد إجراءات التقويم وأساليبه وأدواته

 تحليل البرنامج الدراسي اعتمادا على الوثائق الواصفة له

 المنشودة في ضوئهاتحليل الكفايات المستهدفة، وتحديد األهداف 

 تصميم وضعيات التعليم والتعلم من حيث محتوى المادة وأنشطتها ووسائلها

 أجرأة الدرس عن طريق تحديد ما سيتم تنفيذه عمليا في القسم
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 تحديد إجراءات التقويم والدعم: -3.2

لتقويم . ويتحدد اري فيهتشمل إجراءات التقويم والدعم جميع المقتضيات التي يتطلبها إجراء عمليات التقويم، والسياق الذي سيج   

 تبعا لما يلي:

 ارجه؟خسم أو الوضعية التي تنجز وفقها األداءات؛ بمعنى هل سيكون إنجاز المتعلم)ة( فرديا أو جماعيا، داخل الق 

 تطبيق؛ –تلخيص  –به المتعلم)ة(: استرجاع  اإلنجاز الذي سيقوم 

 .معايير تدل على مدى إتقان العمل 

 نموذج لجذاذة الدرس: -4.2

 الجذاذة التي نقترحها على العناصر التالية: تنبني   

 

 

 الحصة.                              –الموضوع  –المادة                               

 درس              الكفاية العامة المستهدفة.مدخالت ال

 األهداف المحققة للكفاية.                             

 وسائل مساعدة )ظروف مادية وأدوات(.                             

 

 محتوى الدرس.                                     

 عمليات الدرس

 أنشطة وطرائق.                           

 مخرجات الدرس           نتائج الدرس وحصيلته. 

 ثالثا: استخدام الوسائط والوسائل المساعدة:

ر بهدف تيسي لتربويالوسائل المساعدة هي مجموع المواد واألدوات والوسائط التي يوظفها األستاذ)ة( خالل إنجازه للنشاط ا   

برة ل ونقل الخم العمليغ، ومساعدة المتعلمات والمتعلمين على اإلدراك والفهم، وهي كذلك وسائل مساعدة على تنظيالتواصل والتب

ابع ليها طعوإغنائها. وتحتاج دروس اللغة العربية كغيرها من الدروس إلى توظيف عدد من الوسائل والوسائط؛ مما يضفي 

 التشويق والتحفيز والتنشيط.

 )كتاب المتعلم)ة((: الكتاب المدرسي -1

 

 

 

    

 

 يحقق الكتاب المدرسي األغراض التربوية اآلتية:أهداف الكتاب المدرسي:  -أ

 تحديد محتويات التدريس ومضامينه؛ 

 تقديم المنهجية المتبعة في التدريس؛ 

  التدريس بين األساتذة واألستاذات؛توحيد خطة 

 .مساعدة األستاذ)ة( على التعليم، ومساعدة المتعلم)ة( على التعلم 

لتربية بادئ التحقيق هذه األغراض سلك الكتاب المدرسي مسلكا منظما، وتوسل بم خصائص الكتاب المدرسي للغة العربية: -ب

 الحديثة، فاعتمد على المبادئ واألساليب التالية:

 لم)ة(المتع انتقاء النصوص، واستحضارها، وترتيبها، واختيار األنشطة التي تيسر فهمها وتدبرها دون الحلول محل 

 واألستاذ)ة( في التعامل معها؛

 ماعيا.جيا أو جعل جهد المتعلم)ة( ومجهوده محور النشاط التربوي، وذلك عن طريق تكليفه بمهام وأعمال ينجزها فرد 

 صنفنا األنشطة باعتبار الفضاء الذي سيعمل فيه المتعلم)ة(، نجد ما يلي:إذا  أنماط األنشطة باعتبار فضاء العمل:

 ويضم جميع األنشطة التي ستنجز داخله؛ :لقسمالعمل داخل ا ٭   

 ويضم المهام والواجبات التي سيقوم بها األستاذ)ة( خارج القسم. العمل خارج القسم: ٭   

 ويمكن تصنيفها إلى نوعين: أنماط األنشطة باعتبار وضعية المتعلم)ة(:

 العمل الفردي الذي يقوم به المتعلم)ة( بمفرده؛ ٭   

 العمل الجماعي الذي ينجزه المتعلمات والمتعلمون جماعة. ٭   

 نميز في هذا اإلطار بين أنواع ثالثة؛ هي: أنماط األنشطة بحسب أساليب عرض المادة الدراسية:

 األنشطة المعتمدة على التبليغ واإللقاء؛ ٭   

 األنشطة المعتمدة على المناقشة والحوار؛ ٭   

 األنشطة المعتمدة على االستقصاء والبحث. ٭   

الكتاب المدرسي وسيلة محورية من ضمن وسائل تنفيذ المنهاج؛ فهو المترجم الفعلي للمنهاج وللبرنامج الدراسي    

من سياق التصور والتخطيط إلى السياق اإلجرائي والعملي القابل للتنفيذ في مواقف ووضعيات ملموسة، وهو، من 

والمتعلم)ة( ما ينظم عملهما ويوجهه. ويمتاز الكتاب المدرسي في منهاج اللغة العربية  خالل ذلك، ينقل إلى األستاذ)ة(

 بالخصائص التالية:
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 ؛ستقصاءلمتعلم)ة( كيف يستقي المعرفة بجهده، مما يكسبه مهارات التعلم الذاتي، والبحث واالوغاية ذلك أن يعلم ا

 هموييسر ل ر،التفكيجعل دور األستاذ)ة( وسيطا بين المتعلمات والمتعلمين وبين المعرفة؛ فهو يتيح لهم فرص المناقشة و 

 دهم إلى السبيل القويم.سبل الفهم واالستيعاب، ويضع رهن إشارتهم وسائل العمل، ويرشد جه

 آلتية:صمم الكتاب المدرسي وفق األساليب التربوية والمنهجية ا األساليب التي اعتمد عليها الكتاب المدرسي: -ج

 ن ، ويمكاالعتماد على منهج األسئلة واالستقصاء الذي بني بأسلوب متدرج يراعي مدارك المتعلمات والمتعلمين

 األستاذ)ة(

 وفق ما يميز الموقف التربوي؛من التحضير ألعماله 

  وحدمهتمام اتصميم مواد البرنامج في ضوء التنظيمات المحورية للمناهج؛ حيث تلتقي مجموعة من الدروس عند مركز 

 و كلي ها بما يجعل بينها وشائج وصالت تيسر التعلم، وتقود المتعلم)ة( إلى إدراك المعارف، وتلمس عالقة الجزئي منه

 وشامل؛

 تاب على نشاط للقراءة واللغة والتعبير؛اشتمال الك 

 تقسيم مفردات الكتاب إلى ست وحدات تتضمن كل وحدة خمسة أسابيع؛ 

 اشتمال الكتاب على نصوص قرائية قسمت محتوياتها إلى نصوص قرائية وظيفية، ونصوص شعرية، ونصوص 

 مسترسلة، تحقيقا لمبدإ التكامل بين الجانبين العلمي والجمالي؛

 تحليل دا علىى الدرس اللغوي الذي يتناول خصائص نسق اللغة العربية الصوتي والصرفي والتركيبي اعتمااشتماله عل 

 النصوص واألمثلة وإنجاز التمارين التطبيقية؛

 اشتماله على مهارات التعبير واإلنشاء، كالتلخيص، والتعليق، وتوسيع فكرة...؛ 

 والتمرسلمعرفةلغاية التعلم الذاتي، واالتصال بمختلف مصادر ا إدماج أنشطة يكلف المتعلمات والمتعلمون بإنجازها ، 

 عي من خاللالجما بأساليب البحث، فضال عن مناقشات جماعية وأنشطة للتدريب على القراءة والتلفظ، والفهم والتحليل، والعمل

 مشاريع الوحدات، وغيرها من األنشطة المتفتحة على خبرات المتعلم)ة(؛

  عززرشد الذي يب، والماألستاذ)ة( أساسيا لتحقيق هذا المبدإ ألنه الوسيط بين المتعلمات والمتعلمين وبين الكتاجعل دور 

م م عامل حاسالتقويمحتويات البرنامج بما يناسب الموقف التربوي، كما أن مشاركة المتعلم)ة( الفعالة في التحضير واإلنجاز و

اته المهنية لية، أو حيلمستقبالم)ة( تكوينا  فعاال يتيح له إمكانية تدبير تعلمه خالل دراسته لتحقيق األهداف المتوخاة، وتكوين المتع

 تدبيرا ذاتيا ومستمرا ال ينتهي بانتهاء الدراسة.

 دليل األستاذ)ة(: -2

 

 

 

 

 يستخدم دليل األستاذ)ة( لتحقيق األغراض التالية: أهداف دليل األستاذ)ة(: -أ

 خطة العمل بين هيئة التدريس؛ توحيد 

 التعريف بمداخل البرنامج وأهدافه وأنشطته ومحتوياته؛ 

 .تقديم جذاذات عملية تساعد على تنفيذ الكتاب المدرسي 

 خصائص دليل األستاذ)ة(:  -ب

 سندا نممت مختلف فقرات الدليل في ضوء الغايات والمقاصد التي رسمت للمنهاج والكتاب المدرسي، وذلك كي يكوص   

 لألستاذ)ة( في عمله، ومرشدا له في ممارسته. وبناء عليه يحتوي دليل األستاذ)ة( على الجوانب التالية:

 خامسةسنة اليعرف األستاذ)ة( بأهم المداخل التي اعتمدت في تصميم منهاج اللغة العربية بصفة عامة، وبرنامج ال 

كما  ة، وغيرها،اللغويوصادر المناهج التربوية، واالجتماعية، والنفسية، االبتدائية بصفة خاصة. وتتمثل هذه المداخل في مختلف م

 تتمثل في أهدافه العامة؛

  من حيثوليها، عيشرح لألستاذ)ة( سبل تنفيذ البرنامج داخل األقسام الدراسية، وذلك من حيث المحتويات التي يشتمل 

 ؛دعم جهودهممين، وراءات المناسبة لتقويم المتعلمات والمتعلالطرائق واألنشطة الموظفة في العملية التربوية، ومن حيث اإلج

 .يبين لألستاذ)ة( إجراءات التقويم والدعم 

 وسائل العرض: -3

    

 

 

 تية:تحقق وسائل العرض األغراض التربوية اآل األهداف: -أ

 تساعد األستاذ)ة( على تنظيم المادة التعليمية وتصنيفها؛ 

 تمكن األستاذ)ة( من توضيح بعض المفاهيم المجردة؛ 

 .تساعد المتعلمات والمتعلمين على اكتساب المادة، وتيسر لهم فهمها 

 ومن وسائل العرض ما يلي: نماذج أساليب العرض: -ب

 وهي أكبر الوسائل استخداما، وأكثرها مرونة وسهولة، أما وظائفها فتكمن في الجوانب اآلتية: السبورة: -

وسيلة  إذا كان الكتاب المدرسي ترجمة عملية للمنهاج من حيث محتوياته ودروسه وأنشطته، فإن دليل األستاذ)ة(   

توضع رهن إشارة األستاذ)ة( لتيسر عمله، وتذلل له سبل التنفيذ. إنه، إذن، وثيقة واصفة ألهداف البرنامج، ومحتوياته، 

 وأنشطته، فضال عن تضمنه لجذاذات وبطاقات التدريس.

من المعلوم أن يلجأ أستاذ)ة( اللغة العربية إلى استخدام أنماط عدة من أساليب العرض التي تمكنه من تنظيم    

 عمله، وتساعده على التبليغ. واعتبارا لذلك تشغل هذه الوسائل وظائف هامة في سياق منهاج اللغة العربية.
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 تدوين الخالصات واالستنتاجات؛ 

 عرض عناصر الدرس )عنوانه، فقراته...(؛ 

 التنظيم والتصنيف والترتيب؛ 

 .تشكيل معطيات الدرس بواسطة رسوم وجداول 

عض ض المفاهيم المجردة، أو بعض الظواهر في دروس القراءة، أو عرض بيمكن أن توظف الصور لتوضيح بع الصور: -

فية، وتوغراالمواقف والمشاهد التي يمكن أن تساعد في درس التعبير، أو عرض بعض الحاالت. ومن هذه النماذج الصور الف

ى تعلم)ة( إليه المور ينبغي توجوالصور المجسمة، واألفالم الثابتة التي تعرض بواسطة الجهاز العاكس. وخالل التعامل مع الص

 مالحظة البؤر المقصودة، مع ربط ذلك بالموضوع المستهدف.

 الوسائل السمعية البصرية: -4

    

 

 

 

 البصرية األغراض التالية:-تحقق الوسائل السمعية األهداف: -أ

 التدريب على القراءة عن طريق تسجيل قراءة األستاذ)ة( والمتعلم)ة(؛ 

 عرض ندوات ولقاءات أدبية وفكرية؛ 

 .عرض قصص وروايات في شكل أشرطة مصورة 

 البصرية واستخداماتها:-أنماط الوسائل السمعية -ب

 :اتأن يستخدم الشريط السمعي في معرض قراءة النصوص، وتدريب المتعلم يمكن لألستاذ)ة( الشريط السمعي 

 نشطة التين األميرها غوالمتعلمين على القراءة المعبرة السليمة، وذلك كالقراءة الشعرية، ولعب األدوار، وقراءة القصة، و

 تستدعي ذلك؛

 :والفنون ةلحضاريمكن لألستاذ)ة( أن يستخدم أشرطة الفيديو التي تناسب موضوعات القراءة، في مجال ا شريط الفيديو 

 تهدف؛ل المسوالبيئة...، ويمكنه أو للمتعلمات والمتعلمين تسجيل محاضرة أو ندوة تهتم بموضوع له عالقة وطيدة بالمجا

 :نمالمتعلمين وعلمات ة إلغناء المنهاج، نظرا لما توفره للمتمن الممكن االستعانة بالوسائط المتعدد الوسائط المتعددة 

الموسيقى، ئية، وإمكانية للدراسة واالستفادة؛ فهي تجمع معلومات عديدة، وتتضمن، إلى جانب الكلمة المسموعة، الصورة المر

 فضال عن اعتمادها على تدرجات تفريدية لمسارات التعليم؛

 :عينة.علم)ة( إلى شبكة األنترنيت كي يبحث عن معلومات حول موضوعات ميمكن أن يلجأ المت شبكة األنترنيت 

 المحيط االجتماعي والوثائقي: -5

 

 

 

 

 يسعى هذا النمط من الموارد والوسائل إلى تحقيق األغراض اآلتية: األهداف: -أ

 مساعدة المتعلم)ة( على الحصول على المعلومات؛ 

 إكساب المتعلم)ة( مهارات البحث واالستقصاء؛ 

 يز خبراته ومكتسباته؛دعم مجهود المتعلم)ة(، وتعز 

 .توسيع مدارك المتعلم)ة( المعرفية 

اب، هتمة بالكتات الميشكل المحيط الوثائقي، الذي يتكون من المكتبات المدرسية، وغير المدرسية، والمؤسس المحيط الوثائقي: -ب

 :مصدرا من مصادر المعرفة يعزز منهاج اللغة العربية ويخدمه، ويتضمن المحيط الوثائقي ما يلي

 ولن على الحصمتعلميالمراجع والكتب المتصلة بالموضوع، والتي يمكن لألستاذ)ة( أن يعد قائمة لها تساعد المتعلمات وال 

 عليها بسهولة؛

 ات. ومنلمستجدمجالت األطفال التي يمكن للمتعلم)ة( اقتناؤها بكيفية مستمرة؛ مما يعوده على المطالعة ومتابعة ا 

 م المعرفة؛ك بعالزيارات إلى مراكز التوثيق بالمدرسة وإلى بعض المكتبات المحلية قصد االحتكا األفضل أن ينظم األستاذ)ة(

 .األشرطة السمعية والمصورة 

لمتعلمين مات وايشكل المحيط االجتماعي موردا من موارد التعلم، ويمكن لألستاذ)ة( أن يكلف المتعل المحيط االجتماعي: -ج

وانب تهم عض الجباستقصاء بعض الظواهر من البيئة المحلية والمحيط االجتماعي، فتكون حاالتها ومظاهرها منطلقا لمناقشة ب

 مجاال من المجاالت المدروسة.

 

 

 

 

البصرية لألستاذ)ة( وللمتعلمات والمتعلمين خدمات تربوية هامة؛ فهي تمنحهم إمكانية االستفادة -تقدم الوسائل السمعية   

من معارف معينة، ومعاينة مشاهد وظواهر محددة، وغيرها. ولذلك يمكن لهذه الوسائل أن تشغل وظائف هامة في 

 سياق منهاج اللغة العربية.

 

إذا كانت الوسائل السابقة تساعد على تنظيم المعرفة وتبليغها، وعرضها؛ فإن هناك وسائل أخرى تشكل، بهذا القدر 

البحث، والتحضير، والتعلم الذاتي. منها المحيط أوذاك، موارد للمعلومات ومصادر للمعرفة تستخدم في سياق 

 االجتماعي والوثائقي.

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الباب الرابع                                                            

 

 تقويم التعلمات ودعمها في اللغة العربية
 

 أوال: التقويم التربوي

 

و سياقه؛ فه سية فيالمعلوم أن المنهاج قد تبنى تصورا جديدا للتقويم، باعتباره معطى شامال ومتكامال يشغل وظيفة أسا من   

 مه، وتحقيقن تعلياإلجراء الذي يمّكن، بطرق عملية، من الحصول على معلومات تفيد األستاذ)ة( في اتخاذ قرارات لفائدة تحسي

 جودة التعلم.

الجة عوإنجازه، وم دواته،أن التقويم يعتمد على عدد من التدابير العملية؛ كتحديد موضوعه، والهدف منه، وبناء ونقصد باإلجراء أ   

علمين والمت نتائج التعلم، واتخاذ قرارات تطويرية. ونقصد بالمعلومات كل ما نستطيع كشفه على مستوى تحصيل المتعلمات

 من خالل أداءاتهم.وتعلمهم، ونقط الضعف والقوة التي يعبرون عنها 

ا، وبيان توضيحه اج وتعددت؛ مما يحتم ضرورةهعملية، تنوعت مواقع التقويم في المن إجرائية فيةهذا المبدإ بكي ولتحقيق   

 المقصود منها، وشرح مقتضيات تنفيدها.

 سبل تحقيق جودة اإلنتاج: -1

 

    

 

ا لجودة، وهذان أسس ملكي تتحقق الجودة على مستوى المنهاج ينبغي، أوال وقبل كل شيء، أن تكون مقاربة هذا المنهاج منطلقة    

 األمر يستلزم توافر ما يلي:

 تحديد األهداف في ضوء الكفايات: -1.1

ل طرف كلنسبة إلى شكل باتذلك لكون هذه النتائج ال بد أن يتوفر األستاذ)ة( على أهداف واصفة للنتائج التي يصبو إلى بلوغها؛ و   

 في العملية التربوية محكا ومرجعا للجودة، فهي:

 تمكن المتعلم)ة( من تنظيم جهده، ومعرفة ما هو مطلوب منه؛ 

 تمكن األستاذ)ة( من تقويم نتائج عمله، ودعم متعلماته ومتعلميه، وترشيد تعليمهم؛ 

  نتائج العمل الذي قام به األستاذ)ة( رفقة متعلماته ومتعلميه.تمكن المفتش)ة( التربوي)ة( من فحص 

 الخدمة التربوية: -2.1

ها، وجودة دة شعارا لن الجومن مبادئ مقاربة الجودة اعتبار التعليم خدمة تقدم لطالبها الذي هو المتعلم. وكل خدمة ال بد أن تكو   

م، داخل القس قوم بهيالتعليم تقاس بجودة الخدمات التي تتجسد في مستوى التحضير الذي يعده األستاذ)ة(، وفاعلية النشاط الذي 

لخدمة ويم جودة ايير تقوالمعطيات التي تقدم للمتعلمات والمتعلمين. ويشكل رضا المتعلمات والمتعلمين أحد معا وأهمية المعلومات

 التربوية.  

 جودة المسار: -3.1

ات مل المتعلمتتبع عتتحدد جودة المسار إذا كان خاضعا للضبط والترشيد؛ بحيث يقوم األستاذ)ة( بتشخيص الخبرات السابقة، و   

 مين، وتقويم حصيلتهم، ثم يتدخل بواسطة إجراءات للدعم والترشيد.والمتعل

 

 انخراط الفاعلين: -4.1

إلى  يق اإلرشادعن طر يعد كافة الفاعلين إحدى ضمانات نجاح المنهاج؛ فالمفتش)ة( التربوي)ة( يتكفل بتدبير الشؤون التربوية   

مج، بير البرناية بتدلية التخطيط واإلنجاز، وتتكفل اإلدارة التربوأهداف المنهاج وسبل تنفيذه، بينما يتحمل األستاذ)ة( مسؤو

لنشاط ساهمة في ا، والمواإلشراف على تنظيمه وتوفير األدوات والوسائل والخدمات، أما المتعلم)ة( فتتحدد مهمته في أداء واجباته

 الصفي.

 ضمانات الجودة: -5.1

مجال التربية والتعليم هي تحقيق النتائج الجودة بوجه عام، هي وصف معطى معين بأنه حسن أو سيء، وفي    

 القصوى من العملية التربوية بفضل مسار موجه وخاضع للضبط والفحص والتصحيح.
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 بير.ن التدة كافة الفاعلين، وتكون ضمانا للجودة، وعامال على حسيتطلب تحقيق الجودة توافر أدوات توضع رهن إشار   

  الوقاية: -6.1

 وثها.تقويم قبلي للمتعلمات والمتعلمين يمكن من توقع الصعوبات، والعمل على اتقائها قبل حد ومفادها إنجاز   

 الدعم: -7.1

معالجة د الدعم، وى إعدانلجأ إلى هذه الخطة عندما نالحظ أن النتائج المحصلة ال ترقى إلى ما هو منشود؛ فيعمل األستاذ)ة( عل   

    النقص المشار إليه في الفقرات الالحقة الخاصة بالدعم العالجي، والدعم المؤسسي.

 أنماط التقويم وأغراضه: -2

 

 

 

 

 من مكونات و مكونويتأسس هذا المفهوم الجديد عل اعتبار التقويم ليس مجرد حكم على المتعلم)ة( بالفشل أو النجاح، بل ه   

يس. جيات التدرة ومنهعملية التعليم يستخدم لكشف  الثغرات، وترشيد الجهود، وتكييف الوسائل، ومراجعة البرامج والطرق التربوي

، ل، بعد ذلكم التدخبه درجة تحقق ما كنا نتوخاه، وكشف العوامل التي كانت سببا في عدم تحققها، ثإذ إنه بمثابة مقياس نقيس 

 ا نتوخاه.ما كن لترشيد العمل نحو نتائج أفضل. وتبعا لذلك يقدم لنا التقويم معلومات عن الفارق بين ما تحقق فعليا وبين

قويم عل هذا التلذي يجختلفة خالل مسار العملية التربوية. وهو األمر اوبناء على هذا المفهوم فإن للتقويم  محطات ومواقع م   

 أشكاال تتنوع بتنوع موقعه، وتختلف باختالف أنماطه. ومن هذه األنماط ما يلي:

                   

  تقويم تشخيصي فاحص                  

 

 تقويم تكويني تتبعي                                                  

                                                   

  تقويم إجمالي ضابط        

 

 التقويم التشخيصي الفاحص: -1.2

، روس الوحدةتتبع د التشخيص نمط من أنماط التوقعات؛ فهو يتيح لنا معرفة ما إذا كان المتعلم)ة( سيكون قادرا على تعريفه: •

 ويشخص المكتسبات السابقة التي اكتسبها في تعليم سالف، والتي لها عالقة بما سيتعلمه في الوحدة.

السنة  ي بدايةيتموقع التقويم التشخيصي في بداية كل درس أو بداية كل وحدة من وحدات البرنامج الدراسي، أو ف موقعه: •

 الدراسية؛ وذلك لبناء وضعيات مناسبة لالنطالق.

 قويم التشخيصي إلى تحقيق األغراض التالية:يهدف الت أغراضه: •

 األستاذ)ة( من كشف مؤهالت المتعلم)ة( ومكتسباته السابقة؛ يمكن 

 يساعده على توقع الصعوبات مسبقا، والعمل على تفاديها؛ 

 يساعده على تحديد درجة التعلم وإيقاعه بناء على مؤهالت المتعلمات والمتعلمين؛ 

  ُهم لتتبعها.د  عِ يعرف المتعلمات والمتعلمين بما تتضمنه الوحدة، وي 

 إنجازه:كيفية  •

 وى المعرفيالمست األسبوع األول من انطالق السنة الدراسية ينظم األستاذ)ة( أنشطة تقويمية تهدف إلى تعرف في بداية 

 والمهاري للمتعلمات والمتعلمين قصد وضع استراتيجية واضحة للشروع في تنفيذ مقتضيات البرنامج؛

  تعلمينات والمبداية كل درس للوقوف على مدى تحكم المتعلمكما يلجأ األستاذ)ة( إلى أسلوب التقويم التشخيصي عند 

 في أهداف الدرس السابق؛

 لفية، وأعماطة الصيمكن لألستاذ)ة( أن يعتمد على األسئلة الشفهية أو على تمارين كتابية قصيرة، أو على مختلف األنش 

 اإلعداد التي تتم في المنازل..؛

 حدة؛متابعة الولؤهلهم مهارات التي يلزم توافرها لدى المتعلمات والمتعلمين لتيحدد األستاذ)ة( في سياق ذلك المعارف وال 

 يصوغ هذه المعارف والمؤهالت في شكل أسئلة اختبارية أو استفسارية تكشف عن مؤهالتهم؛ 

 إذا ماها؛ فادفونقد يص يفحص أداءات المتعلمات والمتعلمين ليتبين نوع التدابير التي يلزم اتخاذها التقاء الصعوبات التي 

لى إبيل يحتاج ذا القهتبين له مثال أن ال أحد من المتعلمات والمتعلمين يعرف شيئا عن عناصر القصة فهذا يعني أن تحليل نص من 

 عناية بهذا الجانب.

 التقويم التكويني التتبعي: -2.2

رجة تتبع دوف عند التقويم التكويني التتبعي عبارة عن وقفات آنية وعاجلة تتخلل الدروس واألنشطة، وتستهدف الوق تعريفه: •

 المتعلمات والمتعلمين لها، ومدى مواكبتهم لماجرياتها، والتدخل آنيا لتصحيح مواطن التعثر.

قصيرة  ذ)ة( وقفةة في ختام الدروس؛ حيث يقف األستاالدروس واألنشطة الصفية، وبخاص هذا التقويم في سياق يتموقع موقعه: •

 الستحضار أهم ما راج في الدرس على شكل أسئلة استرجاعية.

 ا يلي:تحدد كمتمنح للمتعلمات والمتعلمين، بل إن أغراضه ت اتليس الهدف من هذا النمط من التقويم تقدير درج أغراضه: •

جديدا للتقويم التربوي يعتمد على مبدأي الشمولية واالستمرارية؛ فالشمولية تتجلى في كون لقد تبنى المنهاج مفهوما    

األسئلة االختبارية  تغطي كافة مجاالت التعلم، وال تقتصر على مجال أو عنصر دون غيره، وأما االستمرارية فتتجلى في 

 كون التقويم مستمرا في كافة مراحل العملية التربوية.

 

 بداية الوحدات الدراسية

 خالل إنجاز الوحدات الدراسية

فروض المراقبة المستمرة 

  واالختبارات 
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 الوقوف على حصيلة الدرس أو النشاط اإلجمالي؛ 

 فحص مدى تحقق الهدف منه، والحكم على نجاعة الوسائل التي استخدمها األستاذ)ة(؛ 

 تثبيت بعض المعطيات في أذهان المتعلمات والمتعلمين؛ 

 .إرشادهم إلى سبل تطوير مجهوداتهم 

 ا:ه، ومنهمندمج في الدروس، فإنه يرد في صيغ متعددة تناسب نمط كل نشاط وشكل بما أن هذا التقويم كيفية إنجازه: •

 :إلى ل ذلك،ث يطالب األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بتلخيص أهم ما راج في الدرس، فيتوصل، بفضحي الخالصات 

 فحص حسن تتبعهم؛ 

 :ة(دم لألستاذيق -رسيكما هو وارد في الكتاب المد–وهي مناسبة لدرس اللغة، إذ إن إنجاز التمارين  التمارين التطبيقية( 

 مشيرات على مدى استيعاب المتعلمات والمتعلمين للقواعد المدروسة؛

 :ي درسفقترحة يكلف األستاذ)ة( المتعلملت والمتعلمين بمهام بيتية، كإنجاز أنشطة التطبيق الم المهام المنزلية 

 التطبيقات الكتابية، أو اإلعدادات القبلية؛

 :لمتعلمينمات وايمكن أن يتخذ هذا التقويم شكل حوار مفتوح يتلقى األستاذ)ة( خالله أسئلة المتعل الحوار المفتوح 

 واستفساراتهم حول األمور التي لم يستوعبوها جيدا.

 ة:ءات التاليرااإلج يمكن أن يعتمد التقويم التكويني التتبعي على خطة التقويم التكويني التتبعي في منهاج اللغة العربية: •

 :مات حولدم معلوكنشاط القراءة التركيبية في درس القراءة، ألن التركيب يقيتم خالل عملية التدريس،  تقويم مصاحب 

لتعبير درس ا مدى فهم المتعلمات والمتعلمين للنص، كذلك نشاط االستثمار في درس القراءة ودرس اللغة، وحصص اإلنجاز في

 واإلنشاء؛

واسطة ارات، أو بالستثميقوم فيه المتعلمات والمتعلمون بتقويم إنجازاتهم، وذلك بواسطة أدوات تقويمية كالقوائم وا تقويم ذاتي:

 حوار شفهي.

 التقويم اإلجمالي الضابط: -3.2

انتهاء  ندعتعلمين التقويم اإلجمالي عبارة عن وقفة للضبط وفحص الحصيلة، يقوم به األستاذ)ة( مع المتعلمات والم تعريفه: •

 الوحدة الدراسية؛ قصد استرجاع أهم ما تم تداوله خالل دروس تلك الوحدة.

 ينجز هذا التقويم خالل أسابيع محددة ينظمها التوزيع السنوي لكل مستوى. موقعه: •

 بما أن هذا النمط من التقويم عبارة عن وقفة ضابطة فإن الغرض منه يتحدد في: أغراضه: •

 ما راج في ثنايا الدروس من محتويات؛ استحضار أهم 

 ؛كشف جوانب القوة والضعف في حصيلة التعلم 

 ؛فحص ثغرات التعلم، وفعالية التعليم الذي قدم للمتعلمات والمتعلمين 

 ؛دعم التالميذ المتعثرين، وتقوية حصيلتهم 

 .منح درجات استحقاقية للمتعلمات والمتعلمين 

 ينجز هذا التقويم خالل الحصص المقررة، ويمكن أن تكون وضعياته على النحو التالي: كيفية إنجازه: •

 :ذلك عبر...، ووهو تقويم غير مندمج ينصب على حصيلة كل مكون كالقراءة والدرس اللغوي، والتعبير تقويم األداءات 

 أسئلة جزئية؛

 :دافت األهى ما تمت اإلشارة إليه في مرجعياوينبغي أن يتم من خالل وضعيات مندمجة تتأسس عل تقويم الكفايات 

 الخاصة بكل وحدة دراسية؛

 لذينلمين احصص التقويم اإلجمالي فترات للدعم يختار فيها األستاذ)ة( عينة من المتعلمات والمتع يجب أن تتلو 

 يتية؛بمهام يكلفهم ب يحتاجون إلى تقوية ودعم، فيخصص لهم فترة للمراجعة، ويساعدهم على تحسين مستواهم، كما يمكنه أن

 محددة.تنجز كذلك أعمال للتقويم تمنح خاللها تقديرات أو عالمات للمتعلمات والمتعلمين بحسب المعايير ال  

 

 

 لمتعلماتاالدعم التربوي مكونا أساسيا في إصالح المنظومة التربوية، بوصفه وسيلة لتطوير كفايات ومهارات  يشكل   

  والمتعلمين، ومجاال لتحسين أداء األستاذات واألساتذة، والرفع من مردوديتهم.

تدائي، تعليم االبفي ال ومن هذا المنطلق يشغل الدعم التربوي مساحة مهمة في االستراتيجية التي اعتمدها منهاج اللغة العربية   

وع صص أسبويتجسد ذلك في تخصيص األسبوع الخامس من كل وحدة لتقويم الدروس المنجزة ودعمها؛ فبعد تنفيذ كل وحدة يخ

  لصعوبات وتعميقا للتعلمات.لتقويم حصيلتها ودعمها؛ تصفية ل

تعوده ح للدعم، والصحي هذه االستراتيجية تهدف إلى جعل الدعم ثقافة متجذرة في العمل التربوي، تمكن األستاذ)ة( من الفهم إن   

 التعلمية. -على إجراءاته حتى يصير سلوكا تلقائيا عاديا، ومكونا مندمجا في العملية التعليمية

 مفهوم الدعم:  -1

لدعم الذي اتمد مفهوم نا سنعظرا لتعدد المفاهيم المصاحبة لمفهوم الدعم، واختالف المرجعيات النظرية المحددة لهذا المفهوم، فإنن   

بعة ط 24وي، ص:الترب أقرته وزارة التربية الوطنية والمشار إليه في )الكتاب المرجعي للدعم التربوي( الصادر عن مديرية الدعم

2001   . 

 

 

 ثانيا: الدعم التربوي

دعم مكون من مكونات عمليات التعليم والتعلم، يشغل في سياق المناهج الدراسية وظيفة تشخيص وضبط، وال   

وتصحيح وترشيد تلك العمليات؛ من أجل تقليص الفارق بين مستوى تعلم التالميذ الفعلي، واألهداف المنشودة على 

نشطة، ووسائل، وأدوات، تمكن من تشخيص مستوى بعيد أو قريب المدى. وتتحقق هذه الوظيفة بواسطة إجراءات، وأ

مواطن النقص أو التعثر، وضبط عواملها لدى المتعلم)ة(، وتخطيط وضعيات الدعم، وتنفيذها، ثم فحص مردودها 

 .ونجاحها
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 هتنتظم هذووتتمثل في مدخالت عملية التعليم والتعلم، وسيرورتها، ومخرجاتها. الدعم:  إجراءات تنفيذ استراتيجية -2

 االستراتيجية في ثالث مراحل أساسية:

 أوال: مرحلة ما قبل انطالق عملية التعليم والتعلم: 

  ة، وتخطيط التعلمي-ةيتم في هذه المرحلة تشخيص مواصفات المتعلمات والمتعلمين، والشروط التي تنفذ فيها العملية التعليمي   

وضعة ن ثم مأهداف متوخاة تترجم في شكل أداءات أو مهارات، معززة بمحكات تحدد درجة اإلجادة المطلوبة كما وكيفا، وم

 صحيح. وتعتمد هذه المرحلة في أجرأتها على العمليات التالية:  المتعلمات والمتعلمين في المسار ال

 لمنشودة؛تحديد مرجعية كفايات وأهداف كل مكون، وذلك من خالل استقصائها، وترتيبها، ومدى تغطيتها للجوانب ا *   

 رصد مواصفات المتعلمات والمتعلمين ومكتسباتهم السابقة؛ *   

للمتعلمات  (Profil Type)انطالق العملية التعليمية بالمستوى الفعلي  عند (Profil Cible)بة المستوى المطلوب مقار *   

 والمتعلمين، وذلك لمعرفة الفارق بين المستويين، ووضع إجراءات الدعم الممكنة.

 ثانيا: مرحلة اإلنجاز:

مات هود المتعلخالل وقفات لتقويم مجيتم التركيز في هذه المرحلة على الدعم المصاحب لعملية إنجاز المقرر، وذلك من    

ك وفق صيغ يتم ذلوالمتعلمين، وكشف درجة تتبعهم للتعليم بشكل يمكن من اتخاذ تدابير عالجية لسد الثغرات ومواطن النقص. و

 للدعم تشمل ما يلي:

 ونه:الدعم بكوهو شكل للدعم يتم في نطاق نشاط القسم الذي يمارسه األستاذ)ة(، ويتميز هذا  الدعم المندمج: -أ

 دعما دائما مستمرا، يأخذ شكل تدخالت آنية للمراجعة والتثبيت، والتعويض، وسد الثغرات...؛ -   

 دعما تابعا للتقويم التكويني، أو اإلجمالي؛ -   

 م. رات تعلمهدعما فرديا يتم عن طريق تكليف عينة من المتعلمات والمتعلمين بأداء بعض الواجبات واألنشطة لسد ثغ -   

 ويهدف الدعم المندمج إلى تمكين المتعلم)ة( من:

 تجاوز تعثراته؛ -   

 االندماج المتناغم مع مجموعة الفصل؛ -   

  اكتساب القدرة على التعلم الذاتي.    -   

 كما يهدف إلى تمكين األستاذ)ة( من:

 ؛ تقليص الفوارق الفردية بين المتعلمات والمتعلمين، ومن ثم بناء أنشطة الدروس الموالية بشكل مالئم -   

 مكن؛البحث عن بدائل جديدة، أو إغناء البدائل المتوافرة انطالقا من رصد مجاالت التعثرات، ومجاالت الت -   

 فس الوضعيات مستقبال؛التوافر على تغذية راجعة تتيح إمكانات التعامل مع ن -   

 الربط بين الوحدات الدراسية انطالقا من المكتسبات الفعلية للمتعلمات والمتعلمين.  -   

المستوى  رق بينويتميز عن الدعم المندمج بكونه يسعى إلى معالجة التعثر الدراسي من خالل تقليص الفا الدعم المؤسسي: -ب

. يذ البرامجي لتنفمنشودة في إطار أقسام خاصة، أو وضعيات مستقلة عن السير العادالفعلي للمتعلمات والمتعلمين واألهداف ال

 ويهدف هذا النوع من الدعم إلى ما يلي:

 كشف مواطن وأسباب وعلل التعثرات والتأخر الدراسيين؛ -   

 تقليص الفوارق المعرفية بين المتعلمات والمتعلمين؛ -   

 ى معالجة بعض نواحي تعثرهم عن طريق تعلمهم الذاتي الموجه.إقدار المتعثرات والمتعثرين عل -   

رمي هذا ية. ويوهو مجموعة من البرامج والمشاريع التي تشمل نشاطات ووسائل وتقنيات تربوية غير مدرس الدعم الخارجي: -ج

ها. ة، أو خارجلمؤسسدة داخل ابمشاركة كل الفاعليات الموجو )ة(النوع من الدعم إلى تحقيق أهداف معرفية وتثقيفية عند المتعلم

 ويهدف إلى:

 جعل المؤسسة تنفتح على المحيط الذي تتواجد فيه؛ -   

 تنمية التجديد التربوي على الصعيد المحلي. -   

 ثالثا: مرحلة االنتهاء:

 فوقين.مقوية للمتعززة وويركز في هذه المرحلة على فحص الحصيلة اإلجمالية للتعليم والتعلم، واتخاذ تدابير تعويضية داعمة وم   

 رابعا: تشخيص أخطاء المتعلمات والمتعلمين:

 ختالل، أوعف واالالضالخطأ انحراف ملحوظ عن القواعد أو السليقة اللغوية، ويمكن أن نعتبر الخطأ مثل المؤشر على مكامن    

ازات مات من إنجالمتعلوبمثابة إجراء تربوي يستعمله المتعلم)ة( قصد التعلم. واألخطاء متعددة تتجلى في كل ما يقدمه المتعلمات 

 ت المتداولة على النحو التالي: اشفهية أو مكتوبة، وترد في التصنيف

 يقا؛اإلمالء تتعلق أساسا برسم الكلمة رسما دق أخطاء في -   

 أخطاء في النحو ترتبط بشكل الكلمة شكال صحيحا يراعي قواعد اإلعراب؛ -   

 أخطاء في الصرف تخالف الميزان الصرفي، وقوالب االشتقاق في العربية؛ -   

 أخطاء في اللغة من العسير ضبطها لتنوعها، وهي كما يلي: -   
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 استعمال ما ال يصح استعماله، ألنه ال أصل له في اللغة، مثل استعمال )الصدفة( والصواب )المصادفة(؛ •

 التعبير بكلمات أو عبارات عامية كـــ)جاء لوحده(، والصواب )جاء وحده(؛ •

 الخطأ في صياغة التعبير مثل تعدية )أثّر( بـــ)على(، ال، )في(. •

 خامسا: خطة لتشخيص األخطاء:

فر ، وأن تتواعالجها لكي نعالج مشكلة ما؛ علينا أن نكون ملمين بطبيعتها، حجما ونوعا، كما علينا أن نكون مدركين ألساليب   

 ا هي:اء وتحليلهاألخط لدينا الوسائل الالزمة لمواجهتها والتغلب عليها، ولذلك فإن األهداف التي ينبغي أن تكون من وراء تشخيص

 ؛ي معالجتهابذولة فنعتبرها ظاهرة طبيعية في تعلم اللغة، وتلك التي تتكرر باستمرار رغم الجهود الم تحديد الصعوبات التي •

حث عن رها للبوضع قوائم لألغالط واألخطاء الفردية والجماعية لمجموعة من المتعلمات والمتعلمين؛ مع تحديد نسب تكرا •

 أسبابها، وتحديد أنجع الوسائل لعالجها؛

 ة األخطاء كمعايير لتقويم مدى نمو التعلم.اعتماد دراس •

 سادسا: شبكة مساعدة على تشخيص األخطاء اللغوية: 

 الشبكة المقترحة على تقسيم األخطاء إلى أربعة أنواع كبرى، وهي بالترتيب: تعتمد   

 :وقد تم تقسيمها إلى: األخطاء النحوية 

قة اعد المطابمام بقوحيث تكون المطابقة معيارا لضبط مجموعة من األخطاء النحوية التي ترتبط بعدم اإلل أخطاء في المطابقة: •

ه س، ونعني بي الجنالتي تكون في الشخص أي في التكلم والخطاب والغيبة، وتكون في العدد أي في اإلفراد والتثنية والجمع، وف

 أو بالتنكير؛التذكير والتأنيت، وتكون في التعيين بالتعريف 

احبها، لحال وصوتنصب على الربط الذي ينبغي أن يتم بين الموصول وصلته، وبين المبتدإ وخبره، وبين ا أخطاء في الربط: •

 وبين المتبوع وتابعه، وبين القسم وجوابه؛ 

 و نائبه؛أالفاعل بقواعد العالقة الرابطة بين عنصرين نحويين كالمبتدإ والخبر، وبين الفعل و وتتعلق أخطاء في اإلسناد: •

ليا، أو يا أو محكقرينة يستعصي على المتعلمات والمتعلمين ضبطها حين يكون اإلعراب تقديرأخطاء في العالمة اإلعرابية:  •

 ت ليست ظاهرة فيستفاد منها محلها اإلعرابي.بالحذف، ألن العالمة اإلعرابية في كل واحدة من هذه الحاال

 :تم تقسيمها إلى: األخطاء الصرفية 

 د؛ن المفرمونقصد بها األخطاء التي ترتبط بقواعد صياغة جمع المذكر والمؤنث السالمين  أخطاء في الجموع السالمة: •

 وتنصب على كل ما يشتق من الفعل من حيث اشتقاقه وشروطه؛ أخطاء في المشتقات: •

 وتتعلق بقواعد اشتقاق األفعال وتصريفها إلى األزمنة الثالثة. أخطاء في التصريف: •

 :وقد تم تقسيمها إلى: األخطاء اإلمالئية 

 ونقصد بها عدم اإللمام بالقواعد اإلمالئية كقواعد كتابة الهمزة مثال؛ أخطاء بسبب نقص معرفي: •

 متعلمين فيمات والالذي يتدخل ليكون أحيانا من األسباب المباشرة في وقوع المتعل أخطاء ناتجة عن ضعف في التذكر البصري: •

ألشكال ة من اأخطاء خطية، خصوصا إذا كان المتعلم)ة( مصابا بضعف في ذاكرته البصرية يجعله غير قادر على اختزان مجموع

 الترميزية؛

لسمعي لتمييز ابعض المتعلمات والمتعلمين من صعوبات في اونقصد بها معاناة  أخطاء ترجع إلى خلط على المستوى السمعي: •

 ج(. –ه  –ت( و)ك  –ث  –ظ  –ض  –ذ  –بين بعض الحروف العربية؛ إذ يقع لهم الخلط بين مخارج حروف عدة مثل: )د 

 :وقد تم تقسيمها إلى: األخطاء التعبيرية 

 ؛أخطاء في استعمال األسماء ودالالتها •

وات ختيار األدبسوء ا وتتصل بالتغيير الذي يلحق بنية الفعل أثناء دخول األدوات عليه، كما تتصل أخطاء في استعمال األدوات: •

 أو إسقاطها؛

عنه من  ذي ينوبتخص سوء اختيار الضمائر المناسبة، أو عدم المطابقة بين الضمير واالسم ال أخطاء في استعمال الضمائر: •

 د؛حيث الجنس والعد

ونعني بها لجوء المتعلمات والمتعلمين إلى الدارجة أمام ضعف قدرتهم اللغوية، وفقرهم المعجمي  أخطاء االستالف من العامية: •

 الفصيح.

 منهجية تدبير أنشطة التقويم والدعم

 

 :التقويم أنشطة تدبير أوال:

 تدبير أنشطة القراءة المراحل

 تقويم الطالقة

 ( يقومة(متعلم كل( فرديا المكون هذا في التقويم يكون نأ يجب سي،راالد المنهاج في ءةراالق ألهمية رانظ *

 :)حدة على

 التقويم المقترح في الكتاب المدرسي أو جزءا منه؛ نص )ة(متعلم كل رأيق  •

 والمتعلمات؛ المتعلمين راءةق (ة(األستاذ يتابع • 

 الرصاص؛ بقلم خطأ المقروءة الكلمات على عالمة يضع  •

 الطالقة؛ لقياس (ة(متعلم لكل دقيقة في راءةالق مدة يحدد  •

 التالية: تتبعال بطاقة في التقويم نتائج ويدون الدقيقة، تنتهي عندما( ة(المتعلم (ة(األستاذ يوقف  •
 نوع الخطإ المرتكبعدد الكلمات التي عدد الكلمات التي عدد الكلمات  اسم المتعلم)ة(
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 في قراءتهاأصاب  أخطأ في قراءتها المقروءة في الدقيقة

     

 رائيالق األداء يمتقو بطاقة يستثمر كما. به الخاصة رائيالق األداء تقويم شبكة( ة(األستاذ يستثمر: توجيه

 .والمعالجة الدعم في نتائجها ويعتمد الذاتي، التقويم إطار في )ة(بالمتعلم الخاصة

تقويم المفردات 

والفهم واالستثمار 

 القرائي

 فيما ذلك إيجاز نويمك منه، المتوخاة األهداف على رائي للمتعلم)ة(الق الفهم تقويم في )ة(األستاذ يركز •

 :يأتي

 يحدد من خالل النص مشيرا داال على فرضية القراءة؛ -   

 ؛المضافة الصفة تيجيةراستا باستخدام المعجمي رصيده ثريي -   

 ؛الكلمة خريطة تيجيةراستا  باستخدام المعجمي رصيده يثري -   

 ؛المتعددة المعاني تيجيةراستا باستخدام المعجمي رصيده يثري -   

 ؛النص شخصيات يميز -   

 ؛النص راءةق بعد األحداث يميز -   

 ؛النص راءةق بعد األحداث تسلسل تعرفي -   

 يحدد مكونات النص ويفكك عناصرها؛ -   

 يعيد بناء النص بتصنيف وتركيب األفكار؛   -   

 يعبر عن رأي أو موقف حول النص؛ -   

 يذهب أبعد من النص، أو يحيله على محيطه. -   

 :اآلتية التفريغ شبكة في التقويم نتائج( ة(األستاذ يدون *

 5 4 3 2 1 قدرة المتعلم)ة( على الفهم والتحليل واالستثمار
      .انطالقا من مشيرات وعالمات حوله، ويضع فرضيات لقراءتهيحدد إطار النص 

 ماتيقرأ النص قراءة تراعي سالمة النطق، والتلفظ الصحيح، ومقتضى الحال، وعال

 الترقيم.
     

      .القراءة اتتيجيراستا باستخدام المعجمي رصيده يثري
      النص.يميز دالالت أو معان عن طريق تحويل أو تأويل جوانب من 

      يحدد مكونات النص ويفكك عناصرها.
      يعيد بناء النص بتصنيف وتركيب األفكار.

 ارينيستثمر مضامين النصوص باالنفتاح على الواقع، ويقدم أمثلة حية، وينجز تم

 كتابية تعزز فهمه.
     

 جيد. 5مستحسن،  4منوسط،  3دون المتوسط،  2ضعيف،  1( في الخانة المناسبة: Xتوضع العالمة ) *

 

 تدبير أنشطة مكون التواصل الشفهي المراحل

تقويم فهم 

 المسموع

 فهم لتقويم اراختبا يجرى ،كون التواصل الشفهيم تقديم خالل اليومية (ة(األستاذ مالحظات إلى إضافة *

 :النحو هذا على ؛ باعتماد النص المقترح في أسبوع التقويم لكل وحدةالمسموع

 عالمات) لسليمةا راءةالق شروط يحترم تسميعاالنص السماعي  ( المتعلمات والمتعلمينة(األستاذ عيُسمِّ   •

 ؛....(الجسدية والحركات اإليماءات الصوت، راتنب تغيير األصوات، مخارج الترقيم،

 حول الصريحة المعلومات راجالستخ المدرجة في كتاب المتعلم)ة( النص حول سئلةاأل ستغلي • 

 ؛، المعجم...( ويجيب عنها شفهياالبنية األحداث، المكان، الزمان، الشخصيات،(

 :المسموع فهم ألسئلة أمثلة *

 عمن يتحدث النص؛ شفهيا حددي -   

 يختار مما عرض عليه ما يناسب ما سمعه في النص؛ -   

 ؛عما سمعه الدخيلة الكلمة مما عرض عليه من نشاط شطبي -   

 ؛النص في والزمان المكان على الدالة الكلمات ذكري -   

 ؛سمعها دالةرات مشي من انطالقا نصلل املخص ضعي -   

 يشخص شفهيا موقفا من مواقف النص التي سمعها؛  -   

 يعرض شفهيا بطاقة واصفة لشخصية من شخصيات النص... -   

 :اآلتية التفريغ شبكة في التقويم نتائج( ة(األستاذ يدون *

 نوع األخطاء المرتكبة عدد األجوبة الصحيحة المتعلم)ة(اسم 

    
 

 تدبير مكون الظواهر اللغوية المراحل

 الظواهر تقويم

 المروجة اللغوية

 لكي يبرهن المتعلم)ة( على اكتساب كفايات اللغة، ينبغي أن يتمكن من أداء ما يلي: *

 الصرف والتحويل:
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 يميز الصيغ واألبنية للكلمة العربية؛ -    ضمنيا

 يبني وفقها كلمات؛ -   

 يميز أخطاء واردة في بنى كلمات؛ -   

 يوظف الوحدات الصرفية المناسبة في تعبيره. -   

 التراكيب:

 يميز العناصر التي تكون نمطا من الجمل والترتيب الذي تحتله فيها؛ -   

 ه العناصر في الجملة، وعالقة ذلك باإلعراب؛يميز الوظائف التي تؤديها هذ -   

 م..(؛تيب، إتمايجري تحويالت على هذه العناصر محافظا على نظام الجملة:)تقديم، تأخير، إعادة، تر -   

 ينتج جمال وفق نظام الجملة العربية؛ -   

 ينتج سالسل من الجمل موظفا الروابط والضميمات؛ -   

 يوظف الجمل المناسبة في التركيب والداللة إلنتاج خطاب شفهي أو مكتوب. -   

 اإلمالء:

 رصد الظاهرة اإلمالئية داخل النصوص القرائية أو نصوص مساعدة، ويميز عناصرها؛ي -   

 يبني المفهوم الواصف للظاهرة ويحللها، ويستقرئ القاعدة الضابطة لها؛ -   

 ئية رسما صحيحا أثناء كتابته؛يرسم الظاهرة اإلمال -   

صة رفها في حيستطيع عن طريق السمع )اإلمالء غير المنظور( أن يلتقط الظاهرة اإلمالئية كما تع -   

 االكتشاف وأن يرسمها رسما صحيحا.

 :اآلتية التفريغ شبكة في التقويم نتائج( ة(األستاذ يدون *

 5 4 3 2 1 ئيةوالتركيبية واإلمالصرفية لقدرة المتعلم)ة( على تمثل الظواهر ا
      يميز الصيغ واألبنية للكلمة العربية ويبني وفقها كلمات.

      .يوظف الجمل المناسبة في التركيب و الداللة إلنتاج خطاب شفهي أو مكتوب
      .يكتب بخط واضح ويحترم قواعد اإلمالء

 الظواهرو األساليب مختلف وتوظيف استثمار على والمتعلمات المتعلمين قدرة مدى من التأكد ألجل •

 في لمتضمنا التقويم أسبوع في المدرج بالنموذج يسترشد أن (ة(لألستاذ يمكن ضمنيا، المروجة اللغوية

 .لمحددةا الزمنية للحصة ومالئمة المستهدفة، للفئة مناسبة وأنشطة تمارين ليعد)ة( المتعلم كتاب

 

 

 تدبير مكون الكتابة المراحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقويم الكتابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل والتطبيقات الكتابية:

 يضبط بالشكل التام فقرات أو نصوصا؛ -   

 يعين شواهد تتضمن القواعد المدروسة؛ -   

 ينشئ عبارات أو جمال بحسب القواعد المدروسة؛ -   

 يحدد الحكم اإلعرابي للكلمات والجمل. -   

 التعبير الكتابي:

 وطرق إنجازها؛ يتمثل المهارات المقررة -   

 يحرر فقرة وفق المهارة المطلوبة؛ -   

 يكتب خطابا منسجما ومترابطا؛  -   

 يوظف ما اكتسبه من رصيد معجمي وفكري؛ -   

 يعبر بلغة سليمة تحترم قواعد اللغة. -   

 :اآلتية التفريغ شبكة في التقويم نتائج( ة(األستاذ يدون *

 5 4 3 2 1 مكون الكتابةقدرة المتعلم)ة( على تمثل 
      يضبط بالشكل التام فقرات أو نصوصا مستضمرا ما تعرفه من قواعد لغوية.

      يميز الوظائف التي تؤديها عناصر الجملة.
      .يحرر فقرة وفق المهارة المطلوبة

      يعبر بلغة سليمة تحترم قواعد اللغة.
       يكتب خطابا منسجما ومترابطا. 

 

 :التعثر نوع حسب والمتعلمين المتعلمات تفييء إلى التفريغ نتائج من انطالقا( ة(األستاذ يعمد   

 .واإلغناء التثبيت أنشطة من سيستفيدون والكتابة راءةالق راتمها من متمكنة فئة 1:الفئة

 .الحاجة حسب دعما تتطلب متوسطة، فئة 2:الفئة

 .والكتابة راءةالق في شامل دعم إلى حاجة وفي متعثرة فئة 3:الفئة
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 ثانيا: تدبير أنشطة الدعم:

 دعم أنشطة القراءة المراحل

 :)معزولة الكلمات رأتق التي) المتعثرة للفئة بالنسبة -1 الطالقة

  راءتها؛وق كلمات من جمل تركيب •

 قصيرة؛ جمل من مكونة رائيةق لوحة /بطاقات راءةق •

 ؛)المدة راقبي وصديقه رأيق م)ة(متعل) الطالقة لتنمية راءةالق في المجموعة رادأف بين مسابقات •

 بالمجال؛ مرتبطة كلمات تتضمن رائيةق لوحة راءةق •

 معطاة؛ كلمات من جمل تكوين في مسابقة •

 ؛)يحسب وزميله رأيق( ة(متلعم: الدقيقة في الكلمات عدد) قصير نص /جمل راءةق في مسابقة •

 .فرداتم شبكة/ معينة كلمة خريطة /كلمة عائلة كلمات من عدد أكبر إيجاد: المفردات في مسابقة •

 (:النص رأتق التي(المتمكنة للفئة بالنسبة -2

 ؛)بالقرين التعلم) الدعم عملية في (ة(األستاذ تساعد •

 ؛)ة(لمتعلما كتاب في مثبت هو ما رارغ على رائيةق تمارين كتابيا وتنجز نسبيا، طويلة نصوصا رأتق •

 ..................قصة راءةق /نصا تلخص •

 

 دعم أنشطة الظواهر اللغوية المراحل

 ؛)المتعثرة الفئة) الدفاتر؛ وفي األلواح على المدروسة الظاهرة تتضمن كلمات إمالء • اإلمالء

 المناسبة؛ اإلمالئية بالظاهرة راغالف ملء •

 ؛)المتوسطة الفئة) ؛)ة(متعلمال كتاب في أو الدفاتر في جمل إمالء •

 .أخطاءه له ويصحح الدفاتر في نصا /كلمات زميله على( ة(متعلم كل يملي: تبادلي إمالء •

 

 دعم أنشطة الكتابة المراحل

 ؛)المتمكنة غير الفئة) بالمجال مرتبطة صورة أو وضعية عن بسيطة بجملة التعبير • التعبير الكتابي

 ؛)المتمكنة وغير المتوسطة الفئة)المجالب مرتبطة صور أو وضعية عن بجمل التعبير •

 ؛)المتمكنة الفئةرائي )ق نص تلخيص •

 .)والمتمكنة المتوسطة الفئة) نص لتكوين جمل ترتيب •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسالباب ال                                             
 

 وأنشطة التعليم والتعلممنهجيات التدريس 
 

 مداخل المنهجيات واألنشطة: -1

ل من فعال وأعمان من أيقصد بنشاط التعليم والتعلم ذلك االتصال والتفاعل بين ما يقوم به األستاذ)ة( والمتعلمات والمتعلمو   

بلوغ  لعربية إلىللغة اامنطلق أنه ال يمكن الفصل بين فعل األستاذ)ة( وفعل المتعلم)ة(. وتسعى أنشطة التعليم والتعلم في منهاج 

 األهداف التالية:
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 جعل المتعلم)ة( قادرا على معالجة المشكالت المعرفية والمنهجية اعتمادا على جهده الخاص؛ •   

 تعويده)ــــا( على اتخاذ القرارات والمبادرة، وعلى تحمل المسؤولية واالستقاللية؛ •   

 تنمية روح التفاعل الجماعي لديه)ـــــا(. •   

 تاذ)ة( أن يستعين بطرائق وأساليب من قبيل ما يلي:ولتحقيق األهداف السالفة الذكر؛ يمكن لألس

 تنشيط التعليم الفردي عن طريق تكليف بعض المتعلمات والمتعلمين بمهام محددة؛ •   

 تنشيط التعلم الذاتي عن طريق االستقصاء والبحث؛ •   

س؛ حيث حصة أو در تعزيز تعلم المتعلم)ة( عن طريق األعمال البيتية التي يكلف بها المتعلمات والمتعلمون في نهاية كل •   

 يقومون بإنجاز مهام وأعمال فردية قصد تثبيت مكتسباتهم؛

عود ر؛ حيث يتلتعبيتنشيط التعلم بالتفاعل، ويتم عن طريق تكوين مجموعات صغرى، كما هو الشأن في أنشطة التواصل وا •   

 المتعلمات والمتعلمون على العمل في مجموعات وزمر؛

علمهم تن نقص في يتنشيط التعليم بالتقويم، وهو نمط من التعلم عن طريق الخطإ، حيث إنه كلما ظهر للمتعلمات والمتعلم •   

 نشطة الدعم(.يساعدهم األستاذ)ة( على اكتشافه، ويوجههم إلى إصالحه والعمل على تجاوزه )انظر أ

 الجانب الديداكتيكي / منهجية المكونات: -2

 

 

 
 

 تقوم وضعيات التعليم والتعلم على التفاعل بين ثالثة أركان أساسية، وهي:   

 .األستاذ)ة( ٭.   المتعلم)ة( ٭.   المادة الدراسية ٭       

 بالثالوث الديداكتيكي:وتسمى هذه األركان الثالثة، كما هو واضح في الرسم، 

 المتعلم)ة(                                                               

 

 المادة                              األستاذ)ة(                                 

ركز حول اكتيكي متمالديداكتيكي". فهناك نموذج ديدويحدد طبيعة العالقة بين هذه المكونات الثالثة ما يسمى بــ"النموذج    

(، وهو تعلم)ةاألستاذ)ة( وهو النموذج الموجه، وهناك نموذج متمركز حول المادة الدراسية، وهناك نموذج متمركز حول الم

 األنسب لمدخل الكفايات؛ لذلك تم تبنيه منطلقا للمنهج الديداكتيكي لهذا المنهاج.

 عربية.ت اللغة الس مكونااألنشطة الديداكتيكية الخاصة بمنهجية تدري -في ثنايا الفقرات التالية–سنتعرف  وفي ضوء هذا التحديد   

 أوال: منهجية تدريس القراءة:

 

 

  

 يكتسي تعليم اللغة العربية وتعلمها أهمية كبرى في حياة اإلنسان، وذلك من منطلق أنها تشكل:   

 آلية لتنمية الخبرة األدبية؛ •     

 مفتاحا للتعلم وتحصيل مختلف العلوم والمعارف التي يتطلبها مجتمع المعرفة؛ •     

 غة العربية؛ية واالجتماعية والفنية التي يتم تدريسها باللمفتاحا لتحسين تعلم اللغة العربية والمواد العلم •     

 أساسا للنجاح الدراسي وتحديد نوعية المستقبل التعليمي لألطفال. •     

 أسس القراءة في السنة الخامسة االبتدائية:  -1

داعيات تعرفة. ومن اء المعن طريق بن ما تؤكده الدراسات النفسية الحديثة أن المتعلم)ة( يعالج المعلومات ويكتسب تعلمه أهم لعل   

 هذا المدخل في مقاربة درس القراءة ما يلي:

 ؛وكليا يدرك المتعلم)ة( الكليات قبل الدخول في التفاصيل الجزئية؛ فهو يلتقط النص باعتباره معطى شامال •     

 ؛إن لمحيط النص دورا في إضاءة معناه، حيث تلعب الصورة وعناصرها دورا في توقع معنى النص •     

 ؛لمعنىإن فهم النص عملية بناء وتشييد لمؤشرات تدل عليه، ولكل متعلم)ة( جهاز للتلقي يتوقع من خالله ا •     

  ؛المنطوقة فهم الخطاباتلى، وتلك كفاية تؤهل المتعلم)ة( إن الفهم ال يتم بتلقي المكتوب بصريا، بل باالستماع إلى نص يلق •     

كال  لما يجعل منهوإن معالجة أساليب النصوص ال تتوقف عند تطبيق القواعد اللغوية فقط، بل هي محاورة لقواعد النص،  •     

 منسجما.

 ما الكفايات المستهدفة في درس القراءة؟ -2

 أن يكون المتعلم)ة( قادرا على:

يصف مصطلح ديداكتيك الطرق واألساليب التي تتعلق بكيفية معالجة المادة الدراسية؛ ألجل تيسير تعلمها للمتعلمات    

والمتعلمين، و"الديداكتيك" بهذا المعنى مجال علمي تربوي يمد األساتذة واألستاذات باألدوات التي تمكنهم من تنظيم وضعيات 

 لتربوية التي يتم خاللها توصيل المادة الدراسية إلى المتعلمات والمتعلمين.التعليم والتعلم؛ أي تلك المواقف ا

القراءة عملية تفكير مركبة، تشمل فك الرموز المكتوبة )الكلمات والجمل والنصوص(، وفهم معانيها الصريحة    

والضمنية من خالل مهارات التحليل والتركيب، واالستنتاج، واستثمار المقروء وفحصه وتذوقه، وإبداء الرأي 

 فيه.
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ذا هء، مع فهم ليب المقروقراءة الصامتة، والقراءة الجهرية المتسمة بجودة األداء، وسالمة النطق، وتلوين الصوت تبعا ألساال •   

 المقروء فهما جيدا، واستيعاب جوانبه الخفية؛

 االستماع لما يقرأه غيره قراءة جهرية مع فهمه؛ •   

 تعرف واستثمار أنواع النصوص من وظيفية وشعرية، ووثيقية، ومسترسلة...؛ •   

 استغالل ما يقرأه في إغناء معارفه وحصيلته المعجمية، واالرتقاء بمستوى التعبير لديه؛ •   

 استخدام المعجم، والبحث فيه عن مدلول الكلمات؛ •   

 استثمار النصوص المقروءة على مستويات التفكير واألساليب والتراكيب والصرف والتحويل والمعجم؛ •   

 هيكلة فقرات من النصوص المقروءة؛ •   

 تحليل النصوص بإبراز فقراتها، واكتشاف األفكار الرئيسية واألساسية؛ •   

 تعرف بعض الصور الفنية في النصوص األدبية؛  •   

اتي، الجهد الذ ا( على بذلن المعلومات والمعارف المكملة، إغناء لحصيلته)ــــا( اللغوية والمعرفية؛ وتعويدا له)ــــالبحث ع •   

 واستثمار الوقت فيما ينفع؛

 قراءة وفهم نصوص غير النصوص المدرسية: )قصص، صحف، مجالت، ملصقات، مطويات...(. •   

 

 

 

 

 

 الخامسة:محتويات القراءة في السنة  -3

 مكون القراءة
النصوص  النصوص الشعرية النصوص الوظيفية األسبوع المجال الوحدة

 المسترسلة

النصوص 

 التكميلية

 مغاربة العالم األولى

  "ناسا"مغربي في  2
مريم ترفع العلم 

المغربي في ثلوج 

 القطب المتجمد

 مغاربة المهجر
  من المغربعالم حفريات  3

  مسار امرأة 4

 أعود إلى وطني  5

 تقويم ودعم: المرأة المغربية المهاجرة 6

 الواجبات والحقوق الثانية

  فاتن لم تعد حزينة 7

 حلم يتحقق التحدي
  ميثاق قسمنا 8

  الملك العمومي لنا جميعا 9

 كن رحيما  10

 تقويم ودعم: من حقي أن أشارك وأعبر 11

 الثالثة
االتصال  وسائل

 والتواصل

  سالم والحاسوب 12

ما أمتع هذه 

 الجلسة

وسائل االتصال 

 في حياتنا

  في نادي المعلوميات 13

وسائل االتصال بين األمس  14

 واليوم

 

 أريد حاسوبا  15

 تقويم ودعم: دور الهاتف المحمول في حياتنا 16

 الحياة المدرسيةدعم حصيلة األسدوس األول/ أنشطة  17  

 الرابعة
االبتكارات 

 واالختراعات

  المخترع الصغير 18

 حلم واختراع
يوسف واآللة 

 العجيبة

  أنامل أضاءت طريق أصحابها 19

  طفل غير العالم 20

 التكنولوجيا تتكلم  21

 تقويم ودعم: ابتكار مغربي خدم الناس جميعا 22

 والفضاءعالم البحار  الخامسة

  أحمد والنجوم 23

عطلة في شاطئ 

 البحر

ليلى واألسماك 

 الطائرة

  عالم البحار 24

  رحلة في سفينة فضائية 25

 الطفل والشمس  26

 تقويم ودعم: عالم المحيطات 27

 األلعاب الرياضية السادسة

  التدريب الرياضي 28

 األلعاب األولمبية

لماذا يجب على 

ممارسة  األطفال

 الرياضة

   الروح الرياضية 29

  والرياضة المرأة المغربية 30

 الرياضة  31

 تقويم ودعم: جماعة اللعب 32

 دعم حصيلة األسدوس الثاني/ أنشطة الحياة المدرسية 33 

ات، هي عملية بنائية يساهم فيها المتعلم)ة( بذاتيته وميوله وتوقعاته ومعارفه إن القراءة في ضوء المقاربة بالكفاي   

وأهدافه. ومن ثم فإن العملية التعليمية التعلمية عليها أن تأخذ بعين االعتبار هذا الدور النشيط للقارئ)ة(، بل عليها أن 

 تستثمره وتستغله استغالال أيجابيا.
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 إجراءات نهاية السنة 34 

 

 الخطوات المنهجية لنشاط القراءة: -4

ته وإدراك دالال النص، القراءة إلى خطوات وأعمال متسلسلة تقود المتعلم)ة( بالتدريج إلى التقاط عالمات تستند منهجية تدريس   

اللها خاحل يتدرج طع ومرومعانيه، لتصل به)ــــا( إلى اكتشاف أساليبه الفنية وأدواته اللغوية. ولذلك قسم نشاط القراءة إلى مقا

موز دوات لفك رمتلك أقراء إلى حالة القراءة المستقلة، التي يمكن أن يقوم بها المتعلم)ة( مستقبال عندما يالدرس من حالة اإل

 النصوص واستكناه أسرارها.

 ؟كيف أدرس النص الوظيفي والشعري -1.4

 

  الحصة األولى: القراءة والفهم

 ويتضمن األنشطة التالية: التمهيد

 تشجيعوتقويم بعضها، ومنح درجات استحقاقية للمجيدين، و مراقبة تمارين اإلعداد القبلي، -

 المتعثرين؛

 تشخيص المكتسبات، وقياس الرصيد وتقويمه ودعمه قصد بناء وضعية مناسبة لالنطالق؛ -

 مين؛اختتام هذه المرحلة بسؤال إشكالي من شأنه خلق أفق انتظار لدى المتعلمات والمتعل -

 موضوعلمتعلمات والمتعلمين، وتحفزهم على المشاركة في الطرح أسئلة مركزة تثير اهتمام ا -

 الجديد.

 ؟تأطير النص ما -1 تأطير النص

 

 

 

 

 اآلليات المنهجية لتأطير النص: -2

 مالحظة النص: -أ
 

 

 

 

 ة؟كيف نطبق المالحظ -ب

ا ها عنصريطلب األستاذ)ة( من المتعلمات والمتعلمين مالحظة الصورة باعتبارمالحظة الصورة:  •

قة لمرافخارجيا يضيء النص ويسقط عليه معنى معينا، فيطرح أسئلة تدعوهم إلى مالحظة الصورة ا

 للنص انطالقا مما يلي:

 عنه.: وهي تتضمن أسئلة حول مضمون الصورة وما تعبر قراءة شاملة -

 .: وهي تنصب على عناصر معينة في الصورة لها عالقة بدالالتها وأبعادهاقراءة بؤرية -

، وحي بهاكنها ت: وهي قراءة نسقط فيها معنى على الصورة، أو داللة ال توجد فيها ولقراءة إسقاطية -

 وقد نتوقع أمرا معينا وكأننا نشخص الصورة ونبعث فيها الحياة. 

جه د أن توالعنوان عبارة عن دال يختزل النص في كلمة أو عبارة أو جملة تري مالحظة العنوان: •

نوان عداللة  ن علىالقارئ أثناء القراءة، ولذلك ينبغي على األستاذ)ة( الوقوف مع المتعلمات والمتعلمي

 النص محاوال من خالله أن يستدرجهم إلى ما يلي:

 عانيها.مبراز طريق تقصي الكلمات التي تكونه، وإ فحص العنوان من الناحية المعجمية واللغوية عن -

 استخالص ما يوحي به العنوان من معان ودالالت. -

 ة مثال.واحد ويمكن عالوة على ذلك، اقتراح عنوان بديل، أو تكملة العنوان إذا كان عبارة عن كلمة

 مالحظة بؤر من سياق النص: •

خر ما لنص وآيمكن دعوة المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة أول ما يبدأ به ا البداية والنهاية: -

 هاية.والن ينتهي به من عبارات وجمل، وتقصي داللتها، والبحث عن العالقة المفترضة بين البداية

 : يمكن لألستاذ)ة( أن يوجه المالحظة إلى بؤر محددة من النص.بؤر من النص -

 ع النص،بين نوتستاذ)ة( بالمتعلمات والمتعلمين عبر أسئلة بسيطة تستهدف : يتدرج األالنوع األدبي -

 معين والمجال الفني الذي ينتمي إليه؛ عن طرق مالحظة فاحصة لشكله تمكن من استخالص تصنيف

نواع من أ له لتحديد غرضه إذا كان نصا شعريا، أو تمييز نوعه: قصة أو مقالة أو خطبة أو غيرها

 الفنون النثرية.

لنص قراءة اوينبغي أن تقود القراءة البصرية إلى وضع فرضيات تمهيدية لبناء فرضيات القراءة:  •

 وتدبر معانيه، وذلك في صيغة أسئلة توجه عملية القراءة.
 

العام هو مجموعة معطيات تضيء للقارئ أسباب إنتاجه، وتساعده على وضع فرضيات  إطار النص

وتوقع المعنى. وليس للمعلومة في إطار النص قيمة في حد ذاتها، ولكنها تكتسب تلك القيمة من 

 حيث مدى مساهمتها في فهم النص والتقاط داللته.

مالحظة النص أو القراءة البصرية: قراءة صامتة تقوم على المسح البصري للنص، أو لمحيطه، 

قبل االستماع إليه. وهي تتيح للمتعلمات والمتعلمين إمكانية تدبر المعنى عن طريق المالحظة 

 واإلدراك، ووضع فرضيات لفهم النص تكون مدخال لقراءته وتحليله.

ليس من الضروري توظيف كافة هذه اآلليات، أو التقيد بترتيبها، بل يمكن التصرف فيها تبعا  ملحوظة:

وطبيعته، وتبعا ألحوال المتعلمات والمتعلمين ومستوياتهم المعرفية، وقدراتهم لخصوصية النص 

 اإلدراكية.
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 :إجراءات القراءة * القراءة
ته عن دالال تهدف هذه القراءة إلى تعويد المتعلم)ة( على التقاط معاني النص، وإدراك التسميع: •

قاصده، م ومطريق اإلصغاء واالستماع لقراءة األستاذ)ة(؛ التي يجب أن تكون معبرة عن أفعال الكال

م احتراوبصوت مسموع، ليست بالسريعة وال بالبطيئة، مراعية مخارج الحروف، وعالمات الترقيم، 

 جب أنياإلعراب، والتلوين الصوتي والنبر والتنغيم حسب ما تقتضيه ظروف تشكيل المعنى، كما 

 من المتعلمات والمتعلمين اإلنصات الجيد. )ة(يطلب األستاذ

 وتنفذ هذه القراءة على النحو التالي:   

ما صغاء تاإليهم عيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى إغالق كتبهم واإلصغاء إلى ما سيقرأه  ٭

 ومركزا؛

سماع ه باليوجه إليهم بعض األسئلة حول جوانب معينة من النص قصد تقصي مدى استيعابهم لمعاني ٭

 واإلصغاء.

ى اتهم عليز قدرعلمات والمتعلمين، وتعزتروم هذه القراءة تنمية المهارات التلفظية للمت القراءة: •

 قراءة النص قراءة سليمة.

  ؛اعى االتبزا عليبدأ األستاذ)ة( بإقراء المتعلمات والمتعلمين المجيدين فرادى ليكونوا قدوة وحاف -

  ؛يقرئ بعدهم بالتناوب بعض زميالتهم وزمالئهم -

رفع  م علىألخطاء القرائية، وتعويدهيحرص على تنبيههم على ضرورة المتابعة في كتبهم، ورصد ا -

 ؛األصابع في صمت عند وقوع القارئ)ة( في الخطإ

 ؛يستدرج المخطئ)ة( ليصحح الخطأ بنفسه وفي حالة عجزه يستعين األستاذ)ة( باآلخرين -

 ي تفتقرة التتتخلل قراءات المتعلمات والمتعلمين شروح وإضاءات تتعلق بتفكيك التركيبة المعجمي -

 الوضوح.إلى 

 الطالقة: *
 ما الطالقة؟ -1

 

 

 

 وتتحقق هذه المهارة بــ:

بسرعة وبدقة  تدريب المتعلمات والمتعلمين بانتظام على كيفية قراءة الكلمات )معزولة أو في نص( •

 حتى يتعودوا على قراءتها تلقائيا بقليل من الجهد والتركيز؛

 تدريبهم على تعرف الكلمات بكيفية تلقائية )فك الرموز، سرعة التهجي(؛ •

 ظ على الدقة في األداء؛تدريبهم على زيادة سرعة القراءة مع الحفا •

 ؛لراجعةاإلكثار من فرص القراءة الجهرية المتكررة معززة بالتوجيهات الداعمة وبالتغذية ا •

 توفير فرص متنوعة لقراءة نصوص سردية وتقريرية؛ •

سين في تح رصد التقدم الذي يحققه المتعلمات والمتعلمون في سرعة القراءة ودقتها، الستثماره •

 علم.التعليم والت

 الفهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما نشاط الفهم؟ *

 

 

 

 

 اآلليات المنهجية لتحقيق كفاية الفهم: *

، كتوبةالمفردات هي مكون من مكونات اللغة الشفهية والم اكتساب رصيد المعجم والمفردات: -1

ستوى الرصيد المعجمي المناسب لم–وهي تشمل رصيد الكلمات التي يجب أن يعرفها المتعلم)ة( 

ا قيام بمين المن أجل التواصل وفهم معاني الكلمات المكتوبة التي يقرأها. ولذلك يتع -تعليمي معين

 يلي:

وليد صنع تحث المتعلمات والمتعلمين على القراءة، ألن النصوص القرائية والقراءة عموما هي م -

 حقيقية تسياقا في المفردات رؤية عبر اللغوية يلةالحص تعزيز يتم سوف الطريقة بهذه المفردات،

 العامة؛ المعرفة تنمية عن ناهيك مختلفة،

 شروح عن يهوالبحث ف واكتسابها، العربية تعلم في الجمة لفوائده تحفيزهم على استعمال القاموس -

  ومفيدة؛ وسهلة عصرية

 

هي القدرة على القراءة بدقة وسرعة وإيقاع صوتي معبر بحسب خصائص المقروء، ومدى استئناس 

 القارئ)ة( بالكلمات، وتمرسه)ـــا( بقراءة النصوص.

الفهم عملية نشيطة يحدث فيها تفاعل قصدي ذهني ووجداني بين القارئ والنص وسياق القراءة لبناء    

المعنى. وهو مرحلة هامة يجعل المتعلم)ة( يتعرف مضامين النص تعرفا أوليا لتكوين صورة تقريبية 

فة إلى تدبر المعنى، لكنها واضحة عن مجمل األفكار والقضايا المطروحة فيه. وتركز عملية الفهم باإلضا

 على إدراك دالالت التعبير باعتبار النص بنية غير مغلقة.
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 طويرت على ساعدته المتعلم)ة( منها تمكن إذا خاصية وهي تمهيرهم على ربط الكلمة بجذرها؛ -

 ماتالكل بعض ودالالت معاني معرفة على إقداره عبر اللغوية كفاءته من تضاعف استراتيجيات

  الجذر؛ ذات إلى تنتمي التي األخرى

 ؛ليسهل فهمها حسب المقام الذي وردت فيه ربط المفردة بسياقها الداللي تمهيرهم على -

  ؛نلغويتي بمترادفاتها وأضداها، التي تساعد على تشكيل طالقة ودقةربط المفردة تمهيرهم على  -

 ؛اعملية اكتسابه ميسهل عليهمما  إلكترونية أو ورقية بطاقات في دعوتهم إلى تسجيلها -

 أو نفسهل تمثيلها أو شيء، أو صوت أو كصورة آخر وشيء المفردة بين عالقة دعوتهم إلى إيجاد -

 الستعمالها؛ الحاجة دعت متى واستدعائها تذكرها فرص يدعم سوف الفصل في لزمالئه

 واستطيعي حتى دعوتهم إلى مراجعتها باستمرار سواء بينهم وبين أنفسهم، أو مع زميل أو زميلة -

 لها؛ الحاجة دعت متى استدعائها على ويقدرون امتالكها،

غة من الل في كل والمفردات الجديدةطة في إقامة العالقات بين المفاهيم يإشراكهم بكيفية فعالة ونش -

 الشفهية والمكتوبة؛

 ا.م تعلمهلتي تاتحفيزهم على تقديم معجم مصور لما اكتسبوه في الوحدة أو الدورة لترسيخ المفردات  -

 ة:ويمكن االعتماد في هذا الباب على استراتيجيات الفهم وإغناء الرصيد المعجمي التالي

 شبكة المفردات:  •

يعنى كلمات  ،تهدفةتيان بأكبر قدر من الكلمات المرتبطة بالمفردة المسعلى كيفية اإل لم)ة(المتعيتعرف 

 ، مثل شبكة المفردات لكلمة )وطن(:من بيئة الكلمة

 
 خريطة الكلمة: •

يبها ع تركيتعرف من خاللها المتعلم)ة( على نوع كلمة معينة )اسم/فعل(، وعلى مرادفها وضدها، م

 خريطة كلمة )مفيد(: في جملة مفيدة، مثل

 
 

 عائلة الكلمة: •

 (:يتعرف المتعلم)ة( صيغ الكلمات المشتقة من جذر مفردة معينة، مثل مشتقات مفردة )وهب
 

 
 الخطاطة الشمسية: •

في  وضوعةمتعين المتعلم)ة( على تجميع صفات أو أفعال أو كلمات أو عبارات تخدم كلمة أو عبارة 

 قلب صورة الشمس:
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 استرتيجية السياق: •

، مثل ختلفةميتعرف من خاللها المتعلم)ة( على المعاني المختلفة لكلمة معينة في سياقات تواصلية 

 كلمة )عين(:

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 استراتيجية ملصقات الكلمة: •

 طريق من خالل جملة توظف الكلمة توظيفا دالليا، وتستخدم عن يدرك المتعلم)ة( معنى الكلمة

 ملصقات، مثال كلمة )بر( في الجملة التالية: )البر يهدي إلى الجنة(.
 

 
 استراتيجية المعاني المتعددة: •

خذ( في مة )أتقوم على جرد معان متعددة للكلمة الواحدة، ما يعرف لغويا بالمشترك اللفظي، مثل كل

 التالية:الجمل 
 

 

 استراتيجية مفاتيح السياق: •

 تقوم على استيعاب معنى كلمة من خالل السياق، مثل كلمة )مد( في السياقات التالية:
 

 
 

 استراتيجيات تنمية الفهم القرائي: -2
 

 
 

 
عندما يتلقى المتعلم)ة( نصا، فإنه يلتقط بصريا عالمات وُمشيرات من خالل ما  استراتيجية ما قبل القراءة:

فرضيات القراءة اعتمادا  لتوقعيحيط بالنص القرائي. وتشكل الرسوم والصور والعنوان في هذه الحال فرصة 

 .على ما يالحظه

 جاسوس

 عين

 أجود كل شيء
 عين ماء

 حارس عين اإلبصار
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 أمثلة عن هذه المرحلة: 
 استثمار المعرفة القبلية توقعات قبليةوضع  تحديد الهدف من القراءة التصفح األولي

 .تأطير النصإجراءات ما قبل القراءة تمت اإلشارة إليها في مرحلة ملحوظة: 

  

 

 

 أمثلة عن هذه المرحلة:
 المراقبة الذاتية للفهم استنتاج العالقات بين الجمل لفهم كلمات جديدةاستعمال السياق 

 استنباط التأويالت الممكنة استخراج البنية العامة للنص استخراج المعاني الصريحة والضمنية

 

 ؟ما األنشطة الهادفة إلى تفهيم النص *
عمال ك باستتمكن إعادة تركيب النص من اختبار فهم المتعلمات والمتعلمين، وذل إعادة التركيب: •

 تقنيات عديدة مثل:

لى دفعهم إيي ذتشتيت جمل أو فقرات، ومطالبة المتعلمات والمتعلمين بإعادة جمعها؛ األمر ال -   

 ؛التفكير في الروابط والضميمات التي تجعل من النص معطى منسجما

اف ذلك غريبة عن النص تشوش معناه، ثم نطلب من المتعلمات والمتعلمين اكتش إدخال جملة -   

 ؛الجسم الغريب

 ؛إعادة تنظيم جمل أو فقرات بكيفية مختلفة عن النص األصلي -   

 لوسط...اإعادة ترتيب النص حسب بعد آخر، مثل صياغة حكاية انطالقا من الحدث األخير أو  -   

 هناك أنشطة عديدة لفهم النص تعتمد على ملء الفراغ، منها: ملء الفراغ: •

ل ثال: نعزنحدف الروابط والضميمات من النص، ونطلب من المتعلمات والمتعلمين إدخالها؛ فم -   

 لروابطالسبورة، ثم نطلب من المتعلمات والمتعلمين بعد ذلك وضع ا أفكار النص، ونسجلها على

 ؛المالئمة لها

من  رات أو ملفوظات من النص، مثل األفعال أو األسماء أو النعوت، ثم نطلبنحذف عبا -   

 المتعلمات والمتعلمين ملء الفراغات...

 

 الحصة الثانية: التحليل والمناقشة

 ؟ما القراءة التحليلية -1 المفاهيم

 

 

 

 

 

 اآلليات المنهجية لتحقيق كفاية التحليل: -2

اتم مجميع تمنهجية تتطلب تحليل كل وحدة معنوية، وتحديد نواتها األساسية، ثم  تحليل المضمون: *

 التوصل إليه في فكرة عامة.

اث، يمكن تحليل النص إلى وحدات في ضوء نوعه، فالسرد يحلل مثال إلى أحد مقاربة النوع: *

ت، دالالوالمسرح إلى مشاهد، والحجاج إلى أدلة وأدلة مضادة، والشعر إلى رؤى وعواطف ومواقف و

  والوصف إلى مظاهر أو لوحات...

نص لمميزة للالمتعلم)ة( بعض المؤشرات والعناصر ايتطلب التحليل في السنة الخامسة أن يلتقط  ٭    اإلجراءات

 مثل: ، وأن يعزل من النص عناصر معينة؛بواسطة إجراءات

 ؛مالمح الشخصية أو أفكار أو قيم أو فوائد... •

 ؛أن يعيد ترتيب معطيات ترتيبا مغايرا، أو يرتب عناصر مبعثرة •

 ؛أن يصنف في جدول عناصر تبعا لمعايير وأصناف مناسبة •

 ؛أن يحدد أسبابا أو نتائج •

 أن يربط بين عناصر مختلفة. •

 لنص التيان معاني ميفتح األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين باب المناقشة، فيكلفهم بتحديد معنى  ٭   

ـن( هم)ــتحمل قيمة، أو رسالة متصلة بالمجال، ويفتح باب النقاش مراعيا مستواهم)ـــن( وقدرات

 لى خبراتهم)ــــن( ومحيطهم)ــــن(.الذهنية، متفتحا ع

يتميز بحمولته المعنوية والفكرية وقد يقل فيه الجانب الفني، ويكون من نمط  * النص القرائي الوظيفي:

القراءة التحليلية نشاط يستهدف تعميق فهم المتعلم)ة( للنصوص عن طريق تتبع حقولها المعجمية    

والداللية المهيمنة، وتبسيط بعض تراكيبها النحوية والبالغية االتي تعتمد عليها عملية الفهم، شريطة أن 

عده)ــــا( على ملء بياضاته، تكون في متناول المتعلم)ة( قصد التحكم في محتويات النص..الشيء الذي يسا

 ومحاولة قراءة ما بين السطور، والوصول إلى الدالالت الضمنية.

 .شتغال على المفردات والمعاني من أجل الفهم القرائي وتنمية الثروة اللغويةالا استراتيجيات أثناء القراءة:
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النصوص العلمية والمقاالت االجتماعية والفكرية والنقدية. ولذلك فإن غاية تدريسه هي تنمية قدرات 

واللغوية، فضال عن مناقشة جانب من موضوعات الوحدة. وتبعا لهذه المتعلمات والمتعلمين التعبيرية 

 الخصوصية ذات البعد الوظيفي فإن النص النثري يحلل من خالل العناصر التالية:

عدة؛  ساليبأيتناول األستاذ)ة( في هذا الجانب معجم النص وألفاظه معتمدا على  الرصيد المعجمي: ٠

 منها:

 ؛اني كلمات معينة أو عن مرادفاتهاالبحث في المعجم عن مع -   

ل لى كل حقتناول الحقل المعجمي أو الداللي للنص أو كليهما، وذلك بعزل األلفظ المنتمية إ -   

 ؛وتصنيفها

 البحث في الترادف اللغوي أو التضاد أو بعض أنواع االشتقاق. -   

ا لة؛ نحويالجم ركيب يهتم بمكوناتإذا كان المعجم بحثا في كلمات النص، فإن الت التراكيب اللغوية: ٠

ن البحث ع ها أوأو بالغيا أو هما معا وتحليل مكوناتها، ويمكن مطالبة المتعلمتن والمتعلمين بمحاكات

 ين الجملربط بتأمثلة لها في ثنايا النص، كما يمكن أن يبحث المتعلمات والمتعلمون عن الروابط التي 

 وفق منطق معين.

حظ ب التحليل في هذا الباب على تنظيم النص أو على منهجه، حيث يالينص البناء والهيكل: ٠

 المتعلمات والمتعلمون الكيفية التي تتسلسل بها فقراته ووحداته.

ميز ري يتإذا كان تحليل النص القرائي الوظيفي مباشرا، فإن النص الشع النص القرائي الشعري: *

ز ونها ترككحيث  بطابعه اإليحائي، وبأسلوبه الفني؛ ولذلك فإن مقاربته المنهجية تختلف عن سابقتها من

 على العناصر التالية:

 لماتعض الكينصب هذا الجانب من التحليل على معجم النص، مع التركيز على تصنيف ب المعجم: ٠

أو  ديني،من القصيدة في حقول داللية بحسب التيمات الموظفة، أو بحسب مجاالت معينة كالمجال ال

 األخالقي، أو العاطفي، أو غير ذلك.

لغته، لنص ويمكن أن يختار األستاذ)ة( في هذا الجانب نماذج بارزة من أسلوب ا اللغة واألسلوب: ٠

للغة ابين  ة، ويشرح لهم وظيفتها وأبعادها بهدف إبراز الفرقفيوضح للمتعلمات والمتعلمين الظاهر

 الموحية غير المباشرة واللغة التقريرية المباشرة.

تعلمين والم ال يعني البحث في هذا الجانب أن األستاذ)ة( سيخوض مع المتعلمات الخيال والتصوير: ٠

ى شير إلصورا فنية معبرة؛ فيفي قواعد البالغة وأغوار الخيال، بل حسبه أن يستقي من القصيدة 

 أبعادها، ومواطن جمالها، وأدواتها الفنية.

لصوتية اناصر وفي هذا المستوى يقف األستاذ)ة( رفقة المتعلمات والمتعلمين على بعض الع اإليقاع: ٠

 التي تشكل موسيقى النص، وذلك بشكل متدرج يراعي مستواهم.

 الشاعر، ر عنهاالمتعلمات والمتعلمين العواطف التي يعبيحلل األستاذ)ة( بمعية  العواطف واألفكار: ٠

 .ةلقصيدواألحاسيس التي يريد تبليغها إلى القارئ، فضال عن الفكرة التي يبلورها حول موضوع ا

و ما أاقف، ولحصول ذلك يلجأ إلى الجانب الداللي من القصيدة الستخالص ما توحي به من معان أو مو

 أبعاد.تعبر عنه الكلمات والجمل من 

مر بما أن النصوص من أجناس مختلفة، فإن مقاربتها من هذا الجانب أ مقاربة خطاب النص: *

هذه  ، ومنضروري؛ مع االقتصار على ما له عالقة بالدرس، وما يناسب مستوى المتعلمات والمتعلمين

 المقاربات نذكر ما يلي:

 يمكن أن ينصب التحليل على ما يلي: سردي حكائيفي نص  -أ

 ؛تسلسل األحداث ونظامها )الخطاطة السردية( ٭   

 ؛تحديد القوى الفاعلة وصفاتها وأوضاعها االعتبارية والعالقات الرابطة بينها ٭   

 ؛ضبط الوقائع الزمنية في النص )زمن القصة، زمن السرد( ٭   

 ؛ضبط أمكنة جريان األحداث )فضاء األحداث( ٭   

 ؛رصد الحوادث االجتماعية )العالقات االجتماعية، الوضعيات...( ٭   

 ؛حصر البعد النفسي )المشاعر، األحاسيس، العواطف، االنفعاالت...( ٭   

 ؛تعرف بنية النص )الحبكة، األزمة...( ٭   

 ؛تعرف األسلوب الموظف ٭   

 إدراك الحمولة المعرفية المستهدفة من النص. ٭   

 ، يطلب األستاذ)ة( من المتعلمات والمتعلمين:برهانيحجاجي في نص  -ب

 ؛استخراج البراهين والحجج ٭   

 تصنيفها بحسب أنواعها: منطقية، دينية، تاريخية... ٭   

 يمكن إنجاز ما يلي: وصفيفي نص  -ج

 ؛تحديد األزمنة أو األمكنة أو التواريخ الموصوفة ٭   

 )الحركة، الشكل، اللون، المالمح(.تقسيم عناصر الوصف بحسب صفات معينة  ٭   
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 يتم التركيز على: تعليميفي نص  -د

 ؛المخاط ب والمخاِطب ٭   

 ه.ذكورة فياألفعال المستعملة المرتبة بحسب التعليمات الواردة في النص، أو المصطلحات الم ٭   

 يمكن أن يكلف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بتحديد: رسالة في -ه

 ؛أطراف التواصل: المرسل، المتلقي، موضوع الرسالة أو أغراضها ٭   

 ؛تصميم الرسالة ٭   

 ؛أسلوبها ٭   

 مضمونها. ٭   

دخل ي، الميتم التركيز على المداخل الثالثة المشار إليها سابقا: المدخل المعجم شعريفي نص  -و

تي لم منية الاستنتاج المعاني الضاألسلوبي، المدخل التداولي المرتبط بمقام التواصل. و –البالغي 

لمات يصرح بها الشاعر للكشف عن مضامين النص وأهدافه، وذلك بشكل متدرج يراعي مستوى المتع

 والمتعلمين.

 

 

 

 

 

 

 

  المفاهيم
 
 
 
 
 

 مثلة عن هذه المرحلة:أ

 تقويم المقروء تلخيص النص فحص التوقعات القبلية

 

 مضامين النص:القراءة التركيبية واستثمار  -1

 ؟ما القراءة التركيبية *   
 

 

 
 
 
 

 اآلليات المنهجية لتحقيق كفاية التركيب: * اإلجراءات

القراءة 

 التركيبية

 ؛تنجز غالبا بأشكال مختلفة لكن هدفها واحد -

ن عذلك القيام بتلخيص أهم نتائج التحليل تبعا للعناصر التي اعتمدت فيه، و -

 ؛طريق مناقشة جماعية

 ،نتائج التحليلملء فراغ في ملخص بحيث يتطلب إنجاز ذلك استحضار  -

 ؛ويمكن أن يتم هذا العمل جماعيا أو فرديا أو في مجموعات صغرى 

 ملء جداول بالمعلومات المطلوبة اعتمادا على نتائج التحليل. -

 التقويم، ويشمل عمليتين: -

األولى: يفسح األستاذ)ة( المجال للمتعلمات والمتعلمين إلبداء آرائهم حول ما  •   

ى إصدار األحكام المعللة على مستوى لغة النص وتراكيبه درسوه، وتدريبهم عل

 الحصة الثالثة: االستثمار

التركيب نشاط مركزي تختتم به حصتا القراءة، وقوامه أن يقوم المتعلمات والمتعلمون بتجميع المعطيات التي    

درسوها على مستوى المضمون والشكل؛ مستخدمين أساليب تساعد على التلخيص والتركيب؛ مما يشير إلى 

 فهم النص.

اإلنتاج، والتفكير، والتعبير، لتطوير الفهم القرائي، ال بد من تجاوز النص نحو  استراتيجيات ما بعد القراءة:

والذهاب أبعد من النص، لذلك تعتمد المقاربة المقترحة استراتيجيات لما بعد القراءة كإعادة اإلنتاج، واإلنتاج 

 .انطالقا من النص
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 ومضامينه ومنهجه.

من  ة للتأكدالثانية: يتولى فيها األستاذ)ة( تقويم األهداف التي رسمها للحص •   

 مدى تحققها، مع تقديم الدعم المناسب وتصفية الصعوبات.

استثمار 

مضامين 

 النص

ع موضويشتغل األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين على أنشطة تغني فهمهم ل *

 النص وتعززه، ومن بين هذه األنشطة ما يلي:

 ؛الوقوف عند رسالة النص •   

 ؛إثارة مضامين لصيقة بالواقع تحيل على المحيط •   

 ؛النصع متقديم مجموعة من التمارين تجعل المتعلمات والمتعلمين يتحاورون  •   

مين يتوج درس النص الشعري بأنشطة ترمي إلى تحسيس المتعلمات والمتعل •   

 ؛بجمالية النص

مل محدد من أجل إغناء النص المقروء يكلف المتعلمات والمتعلمون بإنجاز ع •   

 ؛في بيوتهم يكون على شكل بحث تتنوع أساليبه

ا كان موالي إذنص القرائي الالتعيين واإلعداد القبلي، حيث يعين األستاذ)ة( ال •   

  وظيفيا أو شعريا أو مسترسال، مصاحبا بأسئلة وتمارين اإلعداد.
 

 ؟كيف أدرس النص المسترسل -2.4

 

 

 أالحظ وأتوقع

 )تأطير النص(

 ؟ما النص المسترسل *

 

 

 

 

 اآلليات المنهجية لتأطير النص: *

 : ويتضمن األنشطة التالية:التمهيد

 ؛لمتعثريناشجيع مراقبة تمارين اإلعداد القبلي، وتقويم بعضها، ومنح درجات استحقاقية للمجيدين، وت -

 تشخيص المكتسبات، وقياس الرصيد وتقويمه ودعمه قصد بناء وضعية مناسبة لالنطالق؛ -

وعه ف موضالتأكد من كون المتعلمات والمتعلمين قد قرأوا النص في بيوتهم؛ ومساعدتهم على تعر -

 ومجاله؛

رتبطة مات متهييئ المتعلمات والمتعلمين لمناخ النص من خالل أسئلة تتعلق بما يعرفونه من معلو -

  .بموضوعه

 ويتضمن األنشطة التالية:تأطير النص: 

 اءته؛ة لقرمالحظة الصورة والعنوان وبؤر من النص تساعد المتعلمات والمتعلمين على تكوين فرضي -

 فيه؟... حداثمتى؟ ما ماجريات األ ؟تفحص قراءاتهم األولية له بأسئلة، مثل: عمن يتحدث النص؟ أين -

 القراءة والفهم

ءته ن بقراوالمتعلمي النص قراءة معبرة، ويكلف بعض المتعلماتالجزء األول من  )ة(يقرأ األستاذ *

 ، ويحرص على توجيههم نحو تصحيح أخطائهم القرائية ذاتيا؛بالتناوب

ع ن للمقطالمتعلمات والمتعلمي فهميطرح األستاذ)ة( أسئلة حول الجزء موضوع الدرس للتأكد من  *

 المحدد ومدى استعدادهم لدراسته، مثل: تمييز حدث معين، تمييز صفات شخصية...

كثر من أو أ ؛ موظفا استراتيجيةجزء األوليرصد األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين معجم ال *

 .استرتيجيات الفهم القرائي

 النسج على منوال عبارة ما...عن طريق إعادة التركيب أو  الجزء األولتفهيم مضمون  *

 التحليل
تعرف وعان، يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لتحليل داللة األحداث وما تعبر عنه من م *

 القوى الفاعلة صانعة هذه األحداث...

 تقويم ودعم
 بأسلوبهمو شفهيا التحدث ينوالمتعلم اتالمتعلم من (ة(األستاذ يطلب نصلل األولي الفهم لتقويم *

 ه، كما يناقش توقعاتهم لقراءته.من فهموه عما الخاص

 
 

 التمهيد

 
د إلعدايمهد األستاذ)ة( للحصة عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة، مع تقويم تشخيصي ل *

 ؛القبلي

قراءة معبرة عن أفعال الكالم ومقاصده، بصوت مسموع،  الثاني من النصالجزء يقرأ األستاذ)ة(  *

 دراسة الجزء األولالحصة األولى: 

سميت مسترسلة لكونها نصوصا ال تنجز في حصة واحدة، بل تتطلب االسترسال في القراءة لفترات متقطعة    

متتابعة، وفق خطة تناسب أوقات وظروف المتعلمات والمتعلمين. وتنتمي غالبا إلى مجال الحكي والسرد سواء 

تمل على مغامرات خيالية أو أكانت قصة أم حكاية أم رحلة، وتتكون من مشاهد وحلقات متسلسلة، وقد تش

 مستمدة من الواقع أو من التراث الوطني أو القومي أو اإلنساني.

 الحصة الثانية: دراسة الجزء الثاني
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ليست بالسريعة وال بالبطيئة، مراعية مخارج الحروف، وعالمات الترقيم، واحترام اإلعراب، والتلوين 

الصوتي والنبر والتنغيم حسب ما تقتضيه ظروف تشكيل المعنى، كما يجب أن يطلب األستاذ)ة( من 

 ؛تعلمين اإلنصات الجيدالمتعلمات والم

 ته؛ ن على قراءميالمتعلمات والمتعل بعض يتناوب *

 تقويم قراءات المتعلمات والمتعلمين ذاتيا أو من طرف جماعة القسم. *

مدى والمتعلمات والمتعلمين  فهميطرح األستاذ)ة( أسئلة حول الجزء موضوع الدرس للتأكد من  الفهم والتحليل

 : تمييز حدث معين، تمييز صفات شخصية...استعدادهم لدراسته، مثل

كثر من ة أو أ؛ موظفا استراتيجيالجزء الثانييرصد األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين معجم  *

 .استرتيجيات الفهم القرائي

تعرف وعان، يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لتحليل داللة األحداث وما تعبر عنه من م *

 القوى الفاعلة صانعة هذه األحداث...

 على ونويعمل أولى، مرحلة في الحكاية أحداث بعض عن مفيدة بجمل والمتعلمات المتعلمون يعبر * تقويم ودعم

 .، كما يميزون صفات شخصيةمكانه أو وقوعه بزمن الحدث بربط منها أمكن ما إغناء

 

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 ؛قبلياد اليمهد األستاذ)ة( للحصة عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة، مع تقويم تشخيصي لإلعد * التمهيد

قراءته بوالمتعلمين  النص قراءة معبرة، ويكلف بعض المتعلماتالجزء الثالث من  )ة(يقرأ األستاذ *

 .، ويحرص على توجيههم نحو تصحيح أخطائهم القرائية ذاتيابالتناوب

ين لمقطعل* يطرح األستاذ)ة( أسئلة حول الجزء موضوع الدرس للتأكد من قراءة المتعلمات والمتعلمين  الفهم والتحليل

 .تهماالمحددين ومدى استعدادهم لدراس

ن مأكثر  ؛ موظفا استراتيجية أوالجزء الثالثيرصد األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين معجم  *

 .استرتيجيات الفهم القرائي

 وتعرف القوى يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لتحليل داللة األحداث وما تعبر عنه من معان، *

 الفاعلة صانعة هذه األحداث...

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين مركزا على ما يلي: * التقويم والدعم

 تمكنهم من استثمار المقروء على مستوى الفهم؛    -   

 ؛تمييز حدث معين، تمييز صفات شخصيةب مدى قدرتهم على استخراج عناصر تتعلق -   

 تمييز معطيات ذات عالقة بالمجال المدروس. -   

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 ؛قبلياد اليمهد األستاذ)ة( للحصة عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة، مع تقويم تشخيصي لإلعد * التمهيد

 ،التناوبقراءته ببوالمتعلمين  النص قراءة معبرة، ويكلف بعض المتعلماتمن  رابعالجزء ال )ة(يقرأ األستاذ *

 .ويحرص على توجيههم نحو تصحيح أخطائهم القرائية ذاتيا

ين لمقطعل* يطرح األستاذ)ة( أسئلة حول الجزء موضوع الدرس للتأكد من قراءة المتعلمات والمتعلمين  الفهم والتحليل

 .المحددين ومدى استعدادهم لدراستهما

ن مأكثر  ؛ موظفا استراتيجية أوالجزء الرابعيرصد األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين معجم  *

 .استرتيجيات الفهم القرائي

 وتعرف القوى يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لتحليل داللة األحداث وما تعبر عنه من معان، *

 الفاعلة صانعة هذه األحداث...

التركيب 

 واالستثمار

 ة:يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على هيكلة النص عن طريق أحد اإلجراءات التالي *

 تحديد مالمح عامة للشخصيات؛ -إعادة ترتيب األحداث؛   -   

 ربط كل حدث بسبب مناسب له. -تحديد البداية والوسط والنهاية؛    -   

 ن إلى استشراف آفاق النص من خالل:يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمي *

 توقع نهاية أخرى للحدث؛ -   

 التعليق على مواقف الشخصيات؛ -   

 إعادة سرد الحكاية بأسلوبهم الخاص عن طريق تغيير لغة الخطاب مثال...؛ -   

 ربط قيمه بالمحيط المباشر للمتعلمات والمتعلمين. -   

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين بالتركيز على ما يلي: * تقويم ودعم

 الحصة الثالثة: دراسة الجزء الثالث

 الحصة الرابعة: دراسة الجزء الرابع
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 قدرتهم على التلفظ السليم واحترام عالمات الترقيم؛ -   

 مدى تمكنهم من استثمار المقروء على مستويات الفهم؛ -   

 مدى قدرتهم على استخراج عناصر ذات صلة بالمجال المدروس؛ -   

ة فيها ا والعقديز بعض عناصر السرد، وإدراك هرمية األحداث من خالل تحديد بدايتهمدى تمكنهم من تمي -   

 والحل.

 

 ثانيا: منهجية تدريس مكون التواصل الشفهي:
 في السنة الخامسة االبتدائية: مكون التواصل الشفهيأسس  -1

تدبير سة والاالهتمام بالتواصل الشفهي هدفا في حد ذاته، ومكونا مستقال على مستوى الحصص والمواضيع المدرو يعتبر   

ية ربية، وكفاغة العالديداكتيكي المتبع في تدريسه، باإلضافة إلى كونه أداة لغوية تخدم تعليم وتعلم مختلف مكونات مادة الل

تعلمات، علمين والموالمت اد الدراسية األخرى، إذ من خالله يتم التواصل بين األستاذ)ة(مستعرضة تستثمر في تعليم وتعلم أغلب المو

ورها في تي تسهم بداد، الوالتواصل فيما بينهم أيضا الكتساب المعارف والمفاهيم والقيم والمواقف والمهارات المختلفة في تلك المو

 إنماء القدرات والمهارات الشفهية.

 هدفة في درس مكون التواصل الشفهي؟ما الكفايات المست -2

 القدرات العقلية وصقل المواهب؛ تقويم ٭   

 تنمية الذكاء واكتساب المعلومات؛ ٭   

 تعويد المتعلم)ة( على التركيز وحصر االنتباه؛ ٭   

 اكتشاف مواطن الضعف لدى المتعلم)ة(، والعمل على عالجها؛ ٭   

 إقدار المتعلم)ة( على االستيعاب من خالل ما يسمع؛ ٭   

 إقدار المتعلم على اإلسراع في الفهم. ٭   

 اإلطار المنهجي لتعليم مكون التواصل الشفهي: -3

سلوبية، للغوية واألبنية القيمة مهارتي االستماع والتحدث في تعليم اللغة وتعلمها، ولتمكين المتعلم)ة( من استضمار ال اعتبارا   

 وتطوير رصيده الوظيفي الذي تستلزمه عمليتا فهم المسموع واإلنتاج الشفهي؛ تم اعتماد المداخل اآلتية:

ا ات وقيموتنويعها:)حكايات، نصوص، وضعيات تتضمن معارف ومهار ضرورة إغناء الجوانب المرتبطة باالستماع والتحدث •

 ومواقف(، مع االنفتاح على محيط المتعلم)ة( واهتماماته، مع مراعاة انفتاحاته اإلنسانية؛

ع النصوص ءة أنواأهمية التمييز بين قراءة المكتوب وفهمه وبين التعبير الشفهي حول موضوع معين، والتمييز أيضا بين قرا •

 طلب، يناقشنصح، يلقرائية وفهمها، وبين توظيف أصناف األفعال الكالمية:)يقدم نفسه أو غيره، يحكي، يعبر، يعتذر، ينهى، يا

، السرد، لتوجيهاآلخر، يعلل، يعترض...(، أو أساليب اإلنتاج اللغوي الخاصة بأنواع الخطاب المستهدف:)اإلخبار، الوصف، ا

 التفسير، الحجاج(؛

األخرى  لمكوناتصل الشفهي بتدابير تنظيمية وديداكتيكية خاصة؛ من خالل تمييز منهجية تعليمه عن منهجيات اتخصيص التوا •

 لتعليم اللغة؛

 هم الوضعيةنهجية فاالهتمام بتدريب المتعلمات والمتعلمين على التقنيات واالستراتيجيات المستعملة في التواصل الشفهي:)م •

تواصل غوجي للاالستماع وتغيير أشكال الخطاب وأنماطه، وتنويع منهجيات االستثمار البيداالشفهية من خالل التدريب على 

 الشفهي، وإكساب المتعلم)ة( االستقاللية تدريجيا في التعامل مع الوضعيات الشفهية(؛

 واصفاتمفق تدريب المتعلم)ة( على تقنيات إنتاج نصوص ذات طابع سردي أو إخباري أو وصفي، أو توجيهي، أو حجاجي و •

 وشروط معينة؛

 تدريبه على التقويم الذاتي إلنتاجه الشفهي، والتحقق من مطابقته للمواصفات والشروط المطلوبة؛ •

 تدريبه على منهجيات تطوير إنتاجه انطالقا من نتائج التقويم والتشخيص الذاتي أو التبادلي. •

من  الث األولىات الثتدادا لمكتسبات المتعلمات والمتعلمين في السنوهذا ويعتبر مكون التواصل الشفهي في السنة الخامسة ام   

 خالل الحكاية، والوضعية التواصلية، وفي السنة الرابعة من خالل النصوص السماعية. 

 محتويات مكون التواصل الشفهي في السنة الخامسة: -4

  

 مكون التواصل الشفهي
 النصوص السماعية األسبوع المجال الوحدة

 مغربي فخر للمغاربة 1 التقويم التشخيصي

 مغاربة العالم األولى

2 
 ال شيء مستحيل

3 

4 
 عودة ميمونة

5 

 المرأة المغربية المهاجرة 6

 الواجبات والحقوق الثانية
7 

 اليوم العالمي لحقوق الطفل
8 
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9 
 لنتعلم من اإلوز

10 

 ممثلنا في البرلمان 11

 وسائل االتصال والتواصل الثالثة

12 
 اإلنترنت اآلمن

13 

14 
 نقل مقابلة رياضية

15 

 ال أنشر صوري الشخصية 16

 االبتكارات واالختراعات الرابعة

18 
 عبقرية فذة الخوارزمي

19 

20 
 رجل أضاء العالم

21 

 المعلم اآللي 22

 عالم البحار والفضاء الخامسة

23 
 األزرق الكوكب

24 

25 
 العجوز والبحر

26 

 رحلة إلى المريخ 27

 األلعاب الرياضية السادسة

28 
 سامي يتعلم السباحة

29 

30 
 كرة السلة

31 

 كرة المضرب 32

 

 الخطوات المنهجية لمكون التواصل الشفهي: -5

 

 

 تمهيد: * االستماعما قبل 

ير ثمركزة، ت ذلك من خالل أسئلةومرحلة للتحفيز وجلب االنتباه، واالستعداد للنشاط الفصلي،    

ضعية والمتعلمين، وقد تتخذ شكل تشخيص المكتسبات القبلية، قصد بناء و المتعلمات اهتمام

، ضولهفيثير المتعلم)ة( ولالنطالق، ومن األفضل أن تنتهي هذه المرحلة بإشكال يعبر أفق انتظار 

 :وذلك من خالل ما يلي

 مالحظة الصورة والعنوان باعتبارهما يختزالن النص؛ -

 استخالص ما يوحيان به من معان ودالالت؛ -

 بناء فرضيات السماع، وتوقع األحداث المفترضة؛ -

 فحص توقعات المتعلمات والمتعلمين من خالل دعوتهم لالستماع للنص.  -

 التسميع: * ستماعأثناء اال

ع واقف لدفوتمثل الم ،يسمع األستاذ)ة( النص وفق شروط التسميع الرامية لتقريب المعاني -    

 المتعلمات والمتعلمين للتعبير عن الفهم األولي للمسموع؛

ياته نص، وشخصيستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالمسة القضية الجوهرية في ال -   

 الرئيسية؛

لمين من ت والمتعبناء على مؤشرات الفهم األولي يعيد األستاذ)ة( تسميع النص لتمكين المتعلما -   

 مضمونه من خالل التركيز على فقرات وجمل النص المساعدة على ذلك.

  الفهم: *

مونه يفتح األستاذ)ة( حوارا مع المتعلمات والمتعلمين لفهم المسموع، واستحضار مض -   

 وعناصره؛

ها بر توظيفعيحدد المتعلمات والمتعلمون بعض الكلمات المستعصية التي تعتبر وسيطا للفهم  -   

 كمدخل لبعض األسئلة المساعدة على الفهم،

 تحديد المتعلمات والمتعلمين ألفكار النص، أو تلخيص مضمونه. -   

 التحليل واالستثمار: *

ة بواسط المسموع اصر المميزة للنصبعض المؤشرات والعن ات والمتعلمونيلتقط المتعلم ٭

 مثل:، إجراءات

 تذكرهم لمالمح الشخصية أو أفكار أو قيم أو فوائد... •       

 أن يعيدوا ترتيب معطيات ترتيبا مغايرا، أو يرتبوا عناصر مبعثرة، •      

 أن يصنفوا شفهيا عناصر تبعا لمعايير وأصناف مناسبة، •      

 الحصة األولى: الفهم والتحليل واالستثمار



42 
 

 ا أو نتائج،أن يحددوا أسباب •      

 أن يربطوا بين عناصر مختلفة. •      

ني النص ن معاميفتح األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين باب المناقشة، فيكلفهم بتحديد معنى  ٭

لذهنية، ااتهم التي تحمل قيمة، أو رسالة متصلة بالمجال، ويفتح باب النقاش مراعيا مستواهم وقدر

 متفتحا على خبراتهم. 

 

 

 
 

 ما بعد االستماع

 
 التمهيد:

ي يمهد األستاذ)ة( للدرس عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة، مع تقويم تشخيص *

 ؛لإلعداد القبلي

د، يسمع األستاذ)ة( النص حسب ما تقتضيه ظروف تشكيل المعنى، مدعوما باإلنصات الجي *

م فهمه ت ما ومتابعة المتعلمات والمتعلمين، وقد تتخلل هذه القراءة بعض المشيرات المحيلة على

 .وتحليله في الحصة السابقة

 :التركيب وإعادة اإلنتاج

يير ل تغتاج النص بأسلوبهم الخاص شفهيا، من خالدعوة المتعلمات والمتعلمين إلى إعادة إن -

 الغرض، الضمير، إتمام القصة...

)ة( المتعلم يطالبويمكن اعتماد تقنية التناوب في اإلنتاج وذلك بأن ينتج المتعلم)ة( األول جملة،  -

 الموالي بإنتاج جملة تغني معناها، وهكذا...

ضية شة قعن طرق مناق ،لمتعلمات والمتعلمينإثارة مضامين لصيقة بالواقع وتحيل على محيط ا -

و أظرة، مطروحة في النص السماعي باستخدام مائدة مستديرة، أو عروض، أو لعب أدوار، أو منا

 عرض فلم قصير عن القضية المثارة ثم مناقشته، وهكذا...

 ا.واستنباط قيمها وتحديد موقفهم منه ،وقوف المتعلمات والمتعلمين عند رسالة النص -

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين بالتركيز على ما يلي: * تقويم ودعم

 قدرتهم على فهم المسموع واستيعابه؛ -   

 مدى تمكنهم من استثمار ما سمعوه على مستويات الفهم؛ -   

الواقع مدى قدرتهم على استخراج عناصر ذات صلة بالمجال المدروس مما سمعوه وربطها ب -   

 والمحيط؛

 ؛مدى تمكنهم من إعادة إنتاج ما سمعوه بطرق مغايرة -   

 يمة.مدى قدرتهم على استخالص دالالت النص المسموع وأبعاده والتحدث عنها بلغة سل -   

 

 :واهر اللغويةالظ: منهجية تدريس مكون الثاث

 أسس مكون الظواهر اللغوية في السنة الخامسة االبتدائية: -1

 يغ الصرفيةابطة للصالظواهر اللغوية من بين مرتكزات مادة اللغة العربية، حيث تقوم على أساس مجموعة من القواعد الض تعد   

ة قيق السالساط لتحوللتراكيب واإلمالء، وهي التي تمكن المتعلم)ة( من االستعمال السليم للغة العربية. ونشاط درس اللغة نش

يع، أو المواض في الخطإ، سواء أثناء قراءته لنص من النصوص، أو عند إنشائه لموضوع مناللغوية، وتجنب وقوع المتعلم)ة( 

اإلمالئية وكيبية إجابته عن سؤال مطروح، أو أثناء تحاوره مع غيره. ويستمر التصريح في هذه السنة بالظواهر الصرفية والتر

 وبالقواعد الضابطة لها. 

 اللغوية على المبادئ التالية: وتنبني األسس المنهجية لمكون الظواهر   

 الفهم والتفهيم ال الحفظ واالستظهار؛ •     

 التدرج من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المركب؛ •     

 اختيار الوسيلة التعليمية المناسبة؛ •     

 تشجيع النشاط الذاتي؛  •     

 االعتماد على الطريقة االستقرائية التي تنطلق من النصوص؛ •     

 التركيز على التطبيق قصد إكساب المتعلم)ة( آليات اللغة؛ •     

 استئناس المتعلم)ة( بمبادئ الشكل. •     

 ما الكفايات المستهدفة في درس مكون الظواهر اللغوية؟ -2

 ة:الدرس اللغوي إلى تحقيق الكفايات اآلتي يسعى   

 التحكم في مبادئ اللغة العربية، والتمكن من استعمال تراكيبها لفظا وكتابة؛ •     

 الحصة الثانية: إعادة اإلنتاج الشفهي
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 ئي وتنميته؛تعزيز الرصيد الذي اكتسبه المتعلم)ة( من القواعد في السنوات األربع األولى من التعليم االبتدا •     

لتركيب المقرر في ا قراءة التعابير الخارجة عن النسق القدرة على تمييز النصوص من حيث صحتها أو خطأها، عند سماع أو •     

 العربي؛

 التواصل عن طريق توظيف اللغة قراءة وكتابة وتعبيرا واستماعا؛ •     

 توظيف اللغة في مواقف الحياة المختلفة، والتواصل السليم بها. •     

 :الظواهر اللغويةاإلطار المنهجي لتعليم مكون  -3

سا على وية. وتأسيأو شف هذا الدرس على مقاربة وظيفية تستهدف تعليم اللغة العربية وتعلمها ضمن سياقات تواصلية كتابية اعتمد   

 ذلك، فإن المبادئ النظرية المنهجية المعتمدة في معالجة هذا الدرس تستند إلى:

 زلها؛المتعلم)ة( إلى مالحظتها وع رصد الظاهرة اللغوية داخل النصوص القرائية أو نصوص مساعدة، وتوجيه •     

 ء لها، واستقراتمكين المتعلم)ة( من بناء المفهوم الواصف للظاهرة اعتمادا على جهد ذاتي في فهم الظاهرة، وتحلي •     

 القاعدة الضابطة لها عن طريق المقارنة والقياس؛

قويم ال بمبدإ التتطبيقات آنية، أو في حصص خاصة عم اختبار مدى تمثل المتعلم)ة( لمكونات الظاهرة اللغوية من خالل •     

 التكويني. 

 محتويات مكون الظواهر اللغوية في السنة الخامسة: -4

 األسبوع المجال الوحدة
 مكون الظواهر اللغوية

 اإلمالء التراكيب الصرف والتحويل

 مغاربة العالم األولى

 (1التاء المربوطة والمبسوطة) (1الخبر)الجملة اإلسمية أنواع  (1المجرد والمزيد) 2

 (2التاء المربوطة والمبسوطة) (2الجملة اإلسمية أنواع الخبر) (2المجرد والمزيد) 3

 (1همزتا الوصل والقطع) (1كان وأخواتها) (1الصحيح والمعتل) 4

 (2همزتا الوصل والقطع) (2كان وأخواتها) (2الصحيح والمعتل) 5

 الواجبات والحقوق الثانية

 (1همزة "ابن") (1إن وأخواتها) (1الصحيح في األزمنة الثالثة) 7

 (2همزة "ابن") (2إن وأخواتها) (2الصحيح في األزمنة الثالثة) 8

 (1الهمزة المتوسطة) (1الالزم والمتعدي) (1المعتل في األزمنة الثالثة) 9

 (2الهمزة المتوسطة) (2والمتعدي)الالزم  (2المعتل في األزمنة الثالثة) 10

 وسائل االتصال والتواصل الثالثة

 (1الهمزة المتطرفة) (1المفعول المطلق) (1المصادر) 12

 (2الهمزة المتطرفة) (2المفعول المطلق) (2المصادر) 13

 (1كتابة "ما" االستفهامية) (1المفعول ألجله) (1المثنى: صياغته) 14

 (2كتابة "ما" االستفهامية) (2المفعول ألجله) (2صياغته)المثنى:  15

 االبتكارات واالختراعات الرابعة

 (1األلف اللينة في األفعال) (1المفعول فيه) (1جمع المذكر السالم: صياغته) 18

 (2األلف اللينة في األفعال) (2المفعول فيه) (2جمع المذكر السالم: صياغته) 19

 (1األلف اللينة في األسماء) (1الحال مفردة) (1السالم: صياغته)جمع المؤنث  20

 (2األلف اللينة في األسماء) 2الحال مفردة) (2جمع الممؤنث السالم: صياغته) 21

 عالم البحار والفضاء الخامسة

 (1كلمات يخالف نطقها رسمها) (1النعت الحقيقي) (1اسم الفاعل: صياغته) 23

 (2كلمات يخالف نطقها رسمها) (2النعت الحقيقي) (2صياغته)اسم الفاعل:  24

تنوين المقصور والمنقوص  (1التوكيد) (1اسم المفعول: صياغته) 25

 (1والممدود)

تنوين المقصور والمنقوص  (2التوكيد) (2اسم المفعول: صياغته) 26

 (2والممدود)

 األلعاب الرياضية السادسة

 (1نائب الفاعل) (1للمجهول)الماضي المبني  28

دعم سنوي عام لتثبيت الظواهر 

 اإلمالئية وإثرائها

 (2نائب الفاعل) (2الماضي المبني للمجهول) 29

دعم سنوي عام لتثبيت الظواهر  30

 الصرفية وإثرائها

دعم سنوي عام لتثبيت الظواهر 

 31 التركيبية وإثرائها

 

 الظواهر اللغوية:الخطوات المنهجية لمكون  -5

 

 

 

 

 

 

 يمهد األستاذ)ة( لدرسه باعتماد األنشطة التالية: * التمهيد

خالصاته ويستدرج المتعلمات والمتعلمين الستحضار حصيلة الدرس السابق، والتذكير بموضوعه  -   

 وتقويمه؛

 تقديم الدرس الجديد عن طريق تحديد أهدافه وتوضيح أهميته؛ -   

 ية. تشخيص مدى استعداد المتعلمات والمتعلمين الستيعاب الظاهرة الصرفية أو التركيب -   

القراءة 

 والمالحظة

 وتتم عبر اإلجراءات التالية:

 لمفهومة؛العبارات غير اقراءة النص المساعد، أو عبارات االنطالق، وشرح بعض األلفاظ أو  -   

 عيينها؛تركيب وتتوجيه المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة الظاهرة الصرفية أو التركيبية داخل ال -   

وسائل تعمال العزل الجمل والعبارات الدالة على الظاهرة، وكتابتها في جانب من السبورة، مع اس -   

 ت، جداول، تشجير....(؛المساعدة على إبرازها )طباشير ملون، صور، قصاصا

 الحصة األولى: استكشاف الظاهرة وبناؤها

 مكونا الصرف والتحويل والتركيب



44 
 

لظاهرة إضافة أمثلة أخرى عند الضرورة إذا لم يكن نص االنطالق مسعفا في تغطية عناصر ا -   

 الصرفية أو التركيبية.

التحليل 

 والوصف

كوناتها إلى م يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تفكيك الظاهرة الصرفية أو التركيبية •

 األساسية؛

 يساعدهم على رصد العالقات فيما بينها، ثم وصفها؛ •

 يساعدهم على تأطيرها داخل مفهوم بسيط وظيفي؛ •

ي وظيفها فإلى ت يعزز األستاذ)ة( فهم المتعلمات والمتعلمين للظاهرة الصرفية أو التركيبية بدعوتهم •

 جمل من إنشائهم.

 روسة؛ت الظاهرة الصرفية أو التركيبية المدتوجيه المتعلمات والمتعلمين إلى تجميع مكونا • البناء

 صياغتها في لغة واصفة تترجم خاصيتها؛ مع مراعاة مستوى المتعلمات والمتعلمين؛  •

اخل دفيتها وصف الظاهرة المدروسة باعتماد التشجير أو الجدولة أو أي وسيلة أخرى تركز على وظي •

 التركيب، مثل تدوينها على شكل خطاطة.

يق سة عن طرلمدرويتأكد األستاذ)ة( من استيعاب المتعلمات والمتعلمين للظاهرة الصرفية أو التركيبية ا دعمالتقويم وال

تقويم تكويني مصاحب لكل مراحل الدرس، ويحرص عل جعلهم في مستوى متقارب بسد تعثرات 

 بعضهم، وتحفيزهم على توظيف ما درسوه خالل تواصلهم الشفهي والمكتوب.

 

 

 حسنا، معا مستيستهل األستاذ)ة( درسه بمراقبة إعدادات المتعلمات والمتعلمين القبلية محفزا منبه * التمهيد

 استعمال ورقة التنقيط إن اقتضى الحال؛ 

ق ن طريعيستدرجهم إلى استرجاع الظاهرة الصرفية أو التركيبية المدروسة في الحصة السابقة،  *

مع التركيز  دعوهم إلى تقديم أمثلة، أو شرح الظواهر المدروسة،ويأسئلة تقويمية وتشخيصية محددة، 

 على الفئة التي تبدي تعثرا أكثر من غيرها.

التثبيت 

 والتطبيق

لمدروسة بية ادرة المتعلمات والمتعلمين على تمثل الظاهرة الصرفية أو التركييختبر األستاذ)ة( ق *

 واستيعابها، من خالل:

 رصد الظاهرة داخل سياقات لغوية مختلفة؛ -   

 إنتاج خطاب تستثمر فيه الظاهرة المدروسة بشكل سليم؛ -   

 توظيف الظاهرة في وضعية تواصلية دالة. -   

 المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا:يكون  التقويم والدعم

 ؛مسموعةتعرف الظاهرة الصرفية أو التركيبية المدروسة وميزها داخل النصوص المقروءة وال -   

 .استعملها أثناء تواصله الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب ما يقتضيه الحال -   

 ته.وتثب مختلفة تدعم المكتسب يتحقق األستاذ)ة( من المكتسبات الجديدة عن طريق أنشطة لغوية *

 

 
 

 

لمدروسة ائية يستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة اإلمال * التمهيد

 في الحصة السابقة.

القراءة 

 والمالحظة

 ؛راءتهيستهل األستاذ)ة( درسه بقراءة نص االنطالق، ثم يدعو بعض المتعلمات والمتعلمين لق *

 ؛ألفكارها المتعلمات والمتعلمينطرح أسئلة في معنى القطعة للتأكد من فهم  *

اشير الطب كتابة نص االنطالق على السبورة، مع إبراز الظاهرة اإلمالئية فيه عن طريق استعمال *

  العين على الرؤية الصحيحة لها. الملون أوغيره مما يساعد

ة سة بأسئللمدرويستخرج األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين الكلمات التي تشتمل على الظاهرة ا * التحليل

 مناسبة ومحفزة، ثم يعزلها في جانب من السبورة؛

اير في ون مغيدعو األستاد)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة الحروف أو الكلمات المكتوبة بل *

 األمثلة المستخرجة، والتركيز على شكلها وكيفية رسمها؛

م ثلفظ، من خالل عرضها بصرياً، وبالعمل اليدوي، وبال يستدرجهم الكتشاف الظاهرة اإلمالئية *

 ؛بالكتابة

لفظ بها ، التق: سماع الكلمة عدة مرات، رؤيتها مكتوبةيإلمالئية المدروسة عن طرتركيز الظاهرة ا *

 لوح.لى العدة مرات، كتابتها باألصبع في الهواء، أو رسمها بالقلم على الكراسة أو بالطباشير ع

 م.كتشافاتههم وامالحظاتيستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى استنتاج القاعدة اعتمادا على  - االستنتاج

 : التثبيت والتطبيقالثانيةالحصة 

 مكون اإلمالء

 الحصة األولى: استكشاف الظاهرة
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 طبيقية. عملية ت أمثلةيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى ترديد القاعدة فيما بينهم، وتعزيزها ب -

 

 

وسة لمدرائية يستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة اإلمال * التمهيد

 في الحصة السابقة عن طريق أسئلة مركزة ووظيفية؛

ة لظاهراأو الحروف موضوع  الكلمات ونتذكريحرص األستاذ)ة( على جعل المتعلمات والمتعلمين ي *

 .من خالل السمع والبصر والنطق والرسمالمدروسة 

ناسبة اذ)ة( مودعمها وفق الطريقة التي يراها األست الظاهرة اإلمالئية المدروسةتدبر حصة تثبيت  * التطبيق

بة، اها مناسية يرللمستوى المعرفي للمتعلمين والمتعلمات وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء تمارين كتاب

: األلواح ويمكنه توظيف وسائل تعليمية مساعدة متعددة، مثل .مراعيا المدة الزمنية المخصصة لها

 قات، الخطاطات، الجداول...واأللوان، الصور، البطا

سة لمدرواالحرص على تدريب المتعلمات والمتعلمين على رسم كلمات أو حروف الظاهرة اإلمالئية  *

 ؛عرضها بصرياً، وبالعمل اليدوي، وباللفظ، ثم بالكتابة من خالل

 تعرض الحرص في بداية حصة التطبيق على عدم مطالبة المتعلمين والمتعلمات بكتابة كلمة لم *

 عليهم، بل ينبغي أن يكونوا قد سمعوها ورأوها مكتوبة وتلفظوا بها؛

تى حلمين العمل على تعميق صور الكلمات أو الحروف موضوع الظاهرة في أذهان المتعلمات والمتع *

 ندهم؛عيتها لسمع والبصر والنطق والرسم أثناء تطبيقاتهم، ومن ثم يسهل تثبيسهل تذكرها من خالل ا

ة نظور تارر المتنويع طرق اإلمالء باستعمال اإلمالء المنقول تارة، والمنظور تارة، واالستماعي غي *

 أخرى؛ حسب حاالت المتعلمات والمتعلمين؛

 وتخدم نتعلميمتعلمات والمب مع مستوى الاختيار القطع اإلمالئية بحيث تتناس ستاذ)ة(أن يحسن األ *

 ؛وتربوية ولغوية اجتماعيةأهدافاً متعددة: 

 ؛لحصةافـي  ستاذ)ة(من األمثلة المتشابهة للمهارة التي يتناولها األ عند التطبيق اإلكثار *

 مساعدةأو ب مساعدة المتعلمات والمتعلمين على كشف أخطائهم اإلمالئية بأنفسهم، وتصحيحها فرديا *

 لدرس.من ا زميل)ة( الطاولة، أو جماعة القسم، والحرص على اختيار األسلوب المناسب لتحقيق الهدف

 طريق يحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون ما تعلموه بشكل سلس ومرن عن *

 تداول الظاهرة اإلمالئية في كتاباتهم. 

 الهدف إذا:يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت(  التقويم والدعم

 ؛تعرف الظاهرة اإلمالئية المدروسة وميزها داخل النصوص المقروءة والمسموعة -   

 ؛استعملها أثناء تواصله الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب ما يقتضيه الحال -   

 ته.وتثب يتحقق األستاذ)ة( من المكتسبات الجديدة عن طريق أنشطة لغوية مختلفة تدعم المكتسب *

 

 :الكتابة: منهجية تدريس مكون رابعا

 في السنة الخامسة االبتدائية: الكتابةأسس مكون  -1

ل مع رصة للتعامقة، وفبأهمية خاصة باعتباره محطة إلدماج المكتسبات الساب يحضى مكون الكتابة في السنة الخامسة االبتدائية   

مار ها، وباستثابطة لاللغة العربية في سياقات كتابية مختلفة تسمح بتوظيف التعلمات المرتبطة بالظواهر اللغوية والقواعد الض

 مختلف المهارات التي كانت موضوع تدريب خالل السنوات الفارطة.

 كون الكتابة: الشكل والتطبيقات الكتابية، والتعبير الكتابي:يتضمن م   

 :الشكل والتطبيقات الكتابية 

 
 

 

 

 :يهدف هذا المكون إلىما الكفايات المستهدفة في درس الشكل والتطبيقات الكتابية؟  -2

ه الشفهي في تواصل تمكين المتعلم)ة( من التمرن على استعمال وتوظيف القواعد الصرفية والتركيبية واإلمالئية المدروسة -   

 والمكتوب استعماال صحيحا ومرنا حسب مقتضى الحال؛

 المتعلمات والمتعلمين وتصحيحها ودعمها؛ تكشف ثغرا -   

 تدريب المتعلمات والمتعلمين على اإلنتاج بتوظيف الظواهر المدروسة؛ -   

 التركيز على البعد الوظيفي للدرس اللغوي أكثر من الجوانب الشكلية أثناء الوضعيات الكتابية؛ -   

 الحصة الثانية: التطبيق عليها

تعتبر النصوص التطبيقية شقا من الدرس اللغوي، وهي تتضمن مجموعة من اإلجراءات    

التي تهدف إلى ترجمة مدى تمثل المتعلم)ة( للظواهر اللغوية المدروسة، وتعزيزها من خالل 

 أنشطة الشكل والتطبيقات الكتابية.
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واهر في ظلدراسي من البرنامج ادده تأهيل المتعلمات والمتعلمين الكتساب الكفاية اللغوية الختامية للتعليم االبتدائي تبعا لما يح -   

 هذه السنة.

 :التعبير الكتابي 

 
 
 

 

 

 ما الكفايات المستهدفة في درس التعبير الكتابي؟ -3

 الكفايات األساسية لدرس التعبير الكتابي فيما يلي: تتمثل   

 ترجمة المتعلم)ة( أفكاره، والتعبير عنها عن طريق الكتابة الحرة واإلبداع الشخصي؛ •

 استحضار التعلمات والمكتسبات اللغوية السابقة، واستغاللها االستغالل األنسب في كتابته خاصة؛ •

ه، وتصوير ة أفكارالتمكن من مهارة الكتابة، ومعالجة الموضوعات بتطبيق تقنيات، وتوظيف الرصيد اللغوي بشكل سليم، لترجم •

 األفعال والمواقف التي تصادفه؛

 ب من أساليب الكتابة حكيا، أو سردا، أو حوارا...؛توظيف األسلوب المناس •

 تعليم المتعلم)ة( أساليب الكتابة ومناهجها وفق طرق وصيغ متنوعة ومتعددة؛ •

 وضع تصميم موضوع إنشائي بتحديد عناصر مقدمته وعرضه وخاتمته؛ •

 تنظيم محرره اإلنشائي، واستعمال عالمات الترقيم في كتابته؛ •

 إدراج االستشهادات في محرره اإلنشائي؛ •

 وسة.ت المدرإتاحة الفرصة للمتعلمات والمتعلمين للتعبير عن مواقفهم ومشاعرهم حول موضوعات معينة مرتبطة بالمجاال •

 محتويات مكون الكتابة في السنة الخامسة: -4
 مكون الكتابة األسبوع المجال الوحدة

 التعبير الكتابي )اإلنشاء( الشكل التطبيقات الكتابية

 مغاربة العالم األولى

 (1تلخيص نص سردي ) 1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 2

 (2تلخيص نص سردي ) 2تطبيقات كتابية )االستثمار والتوظيف( 3

 (1تلخيص نص إخباري ) 1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 4

 (2تلخيص نص إخباري ) 2تطبيقات كتابية )االستثمار والتوظيف( 5

 الواجبات والحقوق الثانية

 (1توسيع فكرة بالشرح ) 1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 7

 (2توسيع فكرة بالشرح ) 2تطبيقات كتابية )االستثمار والتوظيف( 8

 (1توسيع فكرة باألمثلة ) 1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 9

 (2توسيع فكرة باألمثلة ) 2)االستثمار والتوظيف(تطبيقات كتابية  10

 وسائل االتصال والتواصل الثالثة

 (1التعليق على صورة ) 1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 12

 (2التعليق على صورة ) 2تطبيقات كتابية )االستثمار والتوظيف( 13

 (1رأي )التعليق على فكرة أو  1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 14

 (2التعليق على فكرة أو رأي ) 2تطبيقات كتابية )االستثمار والتوظيف( 15

 االبتكارات واالختراعات الرابعة

 (1كتابة إعالن ) 1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 18

 (2كتابة إعالن ) 2تطبيقات كتابية )االستثمار والتوظيف( 19

 (1كتابة يومية ) 1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 20

 (2كتابة يومية ) 2تطبيقات كتابية )االستثمار والتوظيف( 21

 عالم البحار والفضاء الخامسة

 (1وصف مكان ) 1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 23

 (2وصف مكان ) 2تطبيقات كتابية )االستثمار والتوظيف( 24

 (1)وصف رحلة  1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 25

 (2وصف رحلة ) 2تطبيقات كتابية )االستثمار والتوظيف( 26

 األلعاب الرياضية السادسة

 (1كتابة سيرة ذاتية ) 1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 28

 (2كتابة سيرة ذاتية ) 2تطبيقات كتابية )االستثمار والتوظيف( 29

 (1المهارات السابقة )استثمار  1تطبيقات كتابية )الفهم والشكل( 30

 (2استثمار المهارات السابقة ) 2تطبيقات كتابية )االستثمار والتوظيف( 31

 
 

 الخطوات المنهجية لمكون الشكل والتطبيقات الكتابية: -5
 

 

 

اتهم بة إعدادمراق يوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظواهر اللغوية المدروسة، مع * التمهيد

 القبلية؛

التعبير الكتابي هو منتهى األنشطة ومقصدها، وهو المجال الذي يفسح للمتعلم)ة( إمكانية تبليغ أفكاره، واستثمار    

اعد على تنظيم مكتسباته، وإظهار قدراته اللغوية والفكرية والمنهجية. ولذلك فهم مجال الكتساب مهارات تس

 المعرفة، والتطبيق عليها، واإلنتاج على منوالها.

 مكون التطبيقات الكتابية

 الحصة األولى: الفهم والشكل
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لى إمتعلمين ت واليعتمد األستاذ)ة( في هذا النشاط على أسئلة تقويمية تشخيصية محددة، تدعو المتعلما *

 ؛يرهامن غ فئة التي تبدي تعثرا أكثرتقديم أمثلة، أو شرح الظواهر المدروسة، مع التركيز على ال

 يكتب األستاذ)ة( نص الشكل في السبورة الجانبية. *

ى ره معطإن الهدف من هذا النشاط هو الوقوف عند مدى فهم المتعلمات والمتعلمين للنص باعتبا * الفهم

 مؤثرا في ضبطه بالشكل التام. لذلك ينبغي اعتماد اإلجراءات التالية:

  متنوعة؛وأسئلة مناسبة األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى فهم النص مستعينا بيستدرج •    

و الفهم أإلى فهم معجم النص عن طريق البحث عن دالالت بعض الكلمات أو التعابير،  هميدعو •   

 ؛باستعمال الضد... وهكذا

     يدعوهم إلى ضبط الفقرة المقترحة بالشكل التام. •   

 ؛يرن مغايكلف األستاذ)ة( بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على شكل الفقرة المقترحة بلو * اإلنجاز

ون طاء، ويكاألخ يتابع األستاذ)ة( وبقية المتعلمات والمتعلمين إنجازات أصدقائهم، ويتدخلون لتصحيح *

بإشارة  مالؤهالتصحيح أوال فرديا حيث يصحح المتعلم)ة( خطأه بنفسه، وإذا تعذر األمر عليه يتدخل ز

 من األستاذ)ة(؛ مع التذكير بالقاعدة الضابطة كلما لزم األمر ذلك.

 

 

 إجراءات ستغاليراقب األستاذ)ة( إعداد المتعلمات والمتعلمين القبلي، ويشخص مكتسباتهم السابقة م * التمهيد

 ؛(تربوية هادفة:)ألفاظ االستحسان، التقدير، التشجيع، التحفيز... أو ورقة التنقيط مثال

 ثمار.المدروسة، تهييئا لهم ألنشطة التطبيق واالست إلى تذكر الظواهر اللغوية يستدرجهم  *

التطبيق 

 واالستثمار

 تعتمد األسئلة التطبيقية على أنماط عدة، منها ما يلي:

 التي تستفسر المتعلم)ة( عن جانب من جوانب القاعدة؛ األسئلة الجزئية المباشرة ٭

علمين والمت تتحدد صورته في تقديم عبارات تنقصها كلمات، ثم مطالبة المتعلمات اختبار التكملة: ٭

 بملء الفراغ فما يناسب؛

أو  لكلماتيقدم عادة في صورة قائمتين عموديتين؛ تتضمن األولى مجموعة من ا اختبار المزاوجة: ٭

ة ن القائمسب مها بما يناموعة من اإلجابات، ثم يطلب من المتعلم)ة( ربطجالعبارات، وتتضمن الثانية م

 في واحد،ل معراألولى. ومن الشروط الالزم توافرها في هذا النوع: أن تكون عبارات القائمتين من مجا

 فة؛أن تكون إجابات القائمة الثانية أكثر من عبارات القائمة األولى دفعا لإليحاء والصد

ب" أو ق "صواه في عبارة معينة عن طري: يطلب فيه من المتعلم)ة( إبداء رأياختبار الخطإ والصواب ٭

تعلمين والم "خطأ" أو "نعم" أو "ال". ويطبق هذا النوع من االختبار لقياس مدى استيعاب المتعلمات

تضمنة مقدمة للحقائق والمفاهيم البسيطة، وعند اإلعداد يحرص األستاذ)ة( على أن تكون العبارة الم

 فكرة واحدة حتى ال يرتبك المتعلم)ة(؛

قترحة دة الم: ويتطلب فيه من المتعلم)ة( أن يختار من اإلجابات العديختبار االختيار من متعددا ٭

ا يدة بينهات عدال مذيال بعبارؤالصواب. وأنماط هذا االختبار متعددة، لعل أكثرها تداوال هو عرض الس

 إجابة صحيحة؛

ص الحر ولكي يتحقق الهدف من التطبيق يلزم الجمع بين االختبارات الموضوعية والمفتوحة، مع *

 على تنويعها وتطوير وسائلها وأدواتها.

 يقوم األستاذ)ة( مجهود المتعلمات والمتعلمين من خالل التركيز على ما يلي: التقويم

 ؛قدرتهم عل فهم نص الشكل وضبطه بالحركات دون خطإ -   

 ؛قدرتهم على تعرف مفاهيم الظواهر اللغوية المدروسة -   

ي هم الشفهقدرتهم على تمييزهما داخل النصوص المقروءة والمسموعة. واستعملهما أثناء تواصل -   

      ؛والكتابي استعماال مرنا حسب تغيراتها الصرفية والتركيبية

رسمها و اإلمالئية المقصودة بالتعلم،إدرك تغيرات رسم كلمات أو حروف الظواهر قدرتهم على  -

 رسما صحيحا دون أي خطإ أثناء كتاباتهم.
 

 الخطوات المنهجية لمكون التعبير الكتابي )اإلنشاء(: -6
 

 

 الحصة الثانية: االستثمار والتوظيف

 مكون التعبير الكتابي )اإلنشاء(
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اج رة إلى إنتالمها تستند منهجية تدريس التعبير الكتابي إلى خطوات وأعمال متسلسلة تقود المتعلم)ة( بالتدريح من اكتساب   

ات مستجد ت كما حددتها، مرورا بأنشطة للتطبيق. وتقدم المهارة الواحدة على مدى أربع حصص، وتتمثل هذه الخطواخطاب

 ما يلي:المنهاج في

 

 

نشاط اإلعداد 

 والتحضير

ولية. مل المسؤ، وتحيهدف هذا النشاط إلى تعويد المتعلم)ة( على التعلم الذاتي، وأداء الواجبات التربوية

 وهو يتضمن أهدافا ومهام مختلفة؛ منها ما يلي:

 ته التقديم المحدد للمهارة؛ييقرأ المتعلم)ة( بب -   

 يحلله في ضوء عناصره: الفكرة المحورية، المعطى، المطلوب؛ -   

 يراجع المهارة مراجعة تامة؛ -   

، وذلك يحضر معطيات تساعده على معالجة الموضوع: )أفكار، معلومات، تراكيب، أساليب...( -   

 عن طريق مطالب محددة يزود بها األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين.

ط بها، لمرتبايمهد األستاذ)ة( للنشاط عن طريق إثارة االهتمام إلى المهارة المستهدفة والموضوع  * التمهيد

 وبيان دوره ووظيفته في عمل المتعلمات والمتعلمين؛

 يراقب تحضيراتهم القبلية ويستفسرهم حولها. *

 موضوع كيذا التاذ)ة( إلى هبما أن المهارة ترتبط بموضوع متصل بالمجال فمن الالزم أن يعود األس    الفهم

 يستقرئ منه النواة المعنوية األساسية، ويميز المطلوب إنجازه، وشروط ذلك.

لك احدا، وذواحدا في هذه المرحلة يكتسب المتعلمات والمتعلمون المهارة عبر معالجة كافة مكوناتها و    معالجة المهارة

بة اة )كت، التوسيع، التعليق...(، أو وضعيانطالقا من نموذج يكون في صيغة نص مساعد: )التلخيص

 إعالن، وصف مكان، وصف رحلة...(. ويلزم في هذا الصدد االعتماد على مشاركة المتعلمات

 والمتعلمين بفاعلية في تحقيق المطلوب.

 تنتهي الحصة باستنتاج أهم عناصر المهارة وقواعدها؛ • التخطيط

نها عزاتهم رة في خطاطة، ويعتمدونها في التخطيط إلنجايصوغ المتعلمات والمتعلمون عناصر المها •

 في الحصص الموالية.

  

 

 التذكير بعناصر المهارة وقواعدها حسب ما تم في الحصة السابقة. التمهيد

اإلنجازات 

 األولية

 ارير، أواغة تقإعداد تصاميم، أو صييكلف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بأنشطة تطبيقية تتطلب  -

 لوب؛المط إنشاء جمل، أو التركيب بين عناصر، وذلك بعد أن يقدم نموذجا توضيحيا لكيفية اإلنجاز

أو يعزز  يتدخل األستاذ)ة( ليوجه أعمال المتعلمات والمتعلمين، ويصححها، ويقف عند ثغراتهم، -

 النماذج الجيدة.

 لمهارة المستهدفة وخطواتها.هذا ويخضع اإلنجاز لمراحل ا   

ي ف اوالربط بينه ات الكتابية في مسودة أولى،زيكلف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بتجميع اإلنجا - المسودة األولى

 شكل مواضيع أو فقرات؛ 

 يتم هذا النشاط في صيغة أعمال فردية أو جماعية؛ -

 والتوضيحات مساعدةوال التوجيه وتقديم تهم،زاإنجا وتتبع األولية، محاوالتهم بتشجيعاألستاذ)ة(   يقوم -

 .الحاجة عند معهم الكتابة في بعضهم مشاركة أو العملية،

 
 

وما  هارة،يمهد األستاذ)ة( للنشاط عن طريق استحضار ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون حول الم - التمهيد

 أنجزوه من أعمال تطبيقية؛ 

 يدعوهم إلى مراجعة ما أنجزوه. -

 ات والمتعلمينلممتعال بمعية يتدخل السابقة، الحصة خالل (ة(األستاذ سجلها التي المالحظات على بناء - المراجعة

 بعد إلنتاجا تجويد أجل من تجاوزها سبل حراواقت وأخطاء، صعوبات من تسجيله تم لما االنتباه للفت

 ؛والتنقيح جعةراالم

 لغويال الرصيد مستويات على تهمزاإنجا جعةرام في والمتعلمين المتعلمات (ة(األستاذ يشرك -

 ؛باألفكار وعالقاتها واألساليب

 حول لمينوالمتع المتعلمات بين أو القسم، وجماعة )ة(األستاذ بين حوار جعةراالم مرحلة يتخلل -

 م،القس جماعة على أو صغرى، مجموعة في زمالئه على كتبه ما )ة(متعلم رأيق حيث كتاباتهم،

 ؛المتبادل راماالحت إطار في مالحظاتهم ويبدون ويناقشونه

 تها؛وخطوا إلى عناصر المهارةيقوم المتعلمات والمتعلمون بإنتاج عمل ذي طابع تأليفي مستندين  -

 تقديم المهارة والتخطيط لها الحصة األولى:

 الحصة الثانية: اإلنجاز األول

 الحصة الثالثة: مراجعة اإلنجاز األول وإتمامه
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 إذا ما كانت يتم هذا العمل فرديا أو في مجموعات صغرى، كما يمكن كذلك أن يكون النشاط تكامليا، -

إنجاز ريق بالمهارة متعددة المناحي واألوجه، وتتطلب إنجازات متنوعة، وفي هذه الحالة يكلف كل ف

 (.ر عن كتاب، وثالث عن خرجة... وهكذاجانب معين، مثال:)فريق ينجز تقريرا عن شريط، وآخ

 

 

ن أعمال جزوه مما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون حول المهارة، وما أنبيكون التمهيد فرصة للتذكير  - التمهيد

 تطبيقية؛ 

 إنتاجاتهم.يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى االستعداد لعرض  -

  الكتابية؛ إنتاجاتهم والمتعلمات المتعلمون يقدم - التصحيح

التي ازاتهم وي إنجاألستاذ)ة( للمتعلمات والمتعلمين األخطاء، ويجلي لهم الثغرات التي الحظها ف بيني -

 لها طابع مشترك وعام من حيث اطرادها في موضوعاتهم؛

ة ء صرفينمطها:)أخطاء إمالئية في رسم الحروف والكلمات، أخطايصنف األستاذ)ة( األخطاء حسب  -

خطاء أرها، تتعلق بتصريف األفعال أو اشتقاق الكلمات، وتركيبية تتعلق بتركيب الجمل وترتيب عناص

تقديم بتعلق تعبيرية كاستخدام لفظ عامي، أو توظيف أدوات في غير محلها، أخطاء فكرية أو معرفية ت

يب بترت ومة غير صحيحة، أخطاء منهجية تتعلق بعناصر المهارة المستهدفة أوفكرة خاطئة، أو معل

 عناصرها...(؛

 على ناءب تصويبها فرصةلمتعلمات والمتعلمين ل تتاحبعد االنتهاء من عملية التصحيح الجماعي  -

  .صور أو برسوم ، ويعززونهابشأنها المسجلة المالحظات

 العرض

 

 وبخط سرة،ومي فصيحة عربية بلغة النهائية صيغته إلى المنتج بها يصل التي المرحلة العرض يشكل *

 . ويتم عبر:مناسبة وبرسومات ومقروء، واضح

لوبا لها أسقراءة بعض النماذج على جماعة القسم، مع إفساح المجال للمستمعين إلبداء آرائهم حو •

 وأفكارا ومنهجية؛

 .غيرها أو النشر سبورة أو ،المدرسة مجلة في أو القسم، ندراج على بعضها عرض •

ة لة لتنميي وسيتشجيع المتعلمات والمتعلمين على اإلبداع الشخصي، وعلى اعتبار حصة التعبير الكتاب *

 مهاراتهم الكتابية. 

 

 

 

 بطاقات للتعريف بالمهارات المقررة في مكون التعبير الكتابي: -7

  أوال: مهارة التلخيص:

  ؟التلخيصما 

 

 

 ؟ما وظائف التلخيص 

 

 

 

 

 :تتمثل أهمية التلخيص في عدة مجاالت: وظائف التلخيص 

ت ي عصر تعددفموضوع على االستيعاب والتركيز، وترويض ملكته الذهنية على التقاط العناصر المهمة لل متعلم)ة(: تعويد الأوالً 

يسة فكار الرئلورة األ، وبوما يتعلمهعلى المتابعة الدؤوب لما يستمع إليه  أيضا همصادرها، وتعويد تنوعتفيه مجاالت المعرفة، و

 لالستفادة منها.

 الحصة الرابعة: تصحيح األنتاجات وعرضها

هو إبراز النص األصلي في عدد قليل من الكلمات مع الحفاظ على صلب النص المكتوب دون اإلخالل    

بالمضمون، أو إبهام في الصياغة. فهو تمرين على إعادة صياغة المقروء أو المسموع بشكل موجز 

 ومركز في أسلوب شخصي سليم وواضح، مع المحافظة على األفكار الرئيسية للنص األساسي, 

 يستخدم التلخيص في أنشطة وأعمال مدرسية عديدة من أهمها:   

 يساعد المتعلم)ة( على تنظيم معرفته، خاصة عندما يطالع مراجع أو يقرأ معطيات معينة؛ •

 يمكن المتعلم)ة( من اختزال نصوص القراءة ضمن أنشطة الفهم؛ •

 يفيد المتعلم)ة( عندما يدون رؤوس األقالم حيث إنه يحتاج إلى تلخيص ما يتلقاه سمعا. •
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 ترجاع منظملخيص اسعلى الكتابة وصياغة المفاهيم واستكشاف األسلوب الخاص المتميز، كما أن التالتلخيص تدريب عملي  ثانيًا:

 واختبار لمقدرته االستيعابية، وتنمية لخبراته الكتابية. لمتعلم)ة(،للمعلومات التي اختزنها ا

، سواء في مختلفةمجاالت التحرير ال التلخيص ضرورة حياتية الستثمار الوقت وادخار الطاقة، ووسيلة عملية مهمة في ثالثًا:

ن لزم قدرا مذي يستأو التحرير اإلبداعي ال ،التي تقتضي أقصى قدرة على االقتضاب والوصول إلى لب الموضوع وظيفيةالكتابة ال

 العمق والتركيز.

 :قواعد التلخيص 

 ،صاألشخاوالمكان، ووصف األشياء يمكن حذف كل الجمل التي ال تساهم في فهم النص مثل: تحديد الزمان و قاعدة الحذف:

 واألعمال الثانوية.

 يمكن دمج الجملة في جمل أخرى تشكل شرطا الزما أو نتيجة للجملة. قاعدة الدمج:

 مل.شرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للج ،يمكن بناء جملة من جمل وإحاللها محلها قاعدة البناء:

 دلة.المستب مجموعة من الجمل بجملة تعميمية تحمل في ذاتها المعاني التي حملتها الجمليمكن استبدال  قاعدة التعميم:

 

 :خطوات التلخيص 

 النتيجة التي أصل إليها النشاط الذي أقوم به المراحل

 1المرحلة 

 قراءة النص

 نختار نصا مساعدا أو ننطلق من نص القراءة؛ -

قطون قراءة عامة يلتندعو المتعلمات والمتعلمين إلى قراءة النص  -

 فيها المعنى األولي العام.

أصوغ فكرة أولية عامة 

 عن النص.

 2المرحلة 

 مالحظة النص

 أالحظ في النص ما يلي:

 حجمه، وعدد كلماته؛ -

 كيف يبدأ؟ وكيف ينتهي؟ -

 نوعه: قصة، شعر، مقالة... -

أتوصل بعد المالحظة إلى 

السمة العامة التي تميز 

 النص، وتحدد نمطه.

 3المرحلة 

 فحص النص

 أفحص النص مركزا على ما يلي:

 حية؛قراءة النص مرة ثانية قراءة متمعنة وتحديد الكلمات المفتا -

يشرح المتعلمات والمتعلمون المفردات الصعبة، ويوضحون  -

 نيها؛امع

 .يتعرفون الروابط والضميمات التي تربط بين الجمل والمفردات -

أستوعب معنى النص 

 العام.وتركيبه 

 4المرحلة 

 تحليل النص

 أحلل النص:

 الستخراج الوحدات والمعاني الجزئية؛ -

تحديد أفكاره األساسية، وتدوينها في مذكرات خارجية أو في  -

 الهامش.

أتوصل بعد التحليل إلى 

تحديد التصميم العام للنص، 

 ومعانيه ووحداته.

 5المرحلة 

 اختزال النص

 ما يلي:أقوم باختزال النص مراعيا 

ة أحذف منه الجمل والعبارات الزائدة:)الجمل الشارحة والمؤكد -

 والمعللة والمترادفة، الحشو والتكرار(؛

 ؛أستغني عن التفاصيل والمناقشات المتعددة الواردة في األصل -

 عدم تحريف أو تشويه المعلومات الواردة في األصل؛ -

 أحتفظ بالنواة المعنوية األساسية؛ -

 أحصي عدد الكلمات الباقية؛  -

 ف؛أعيد تقليصه إلى أن أصل إلى الحجم المطلوب بالربع أو النص -

  لة.وهأعيد تركيب جزء النص المختزل بكيفية تمكنني من كتابته بس -

أحدد المادة األولى 

والعناصر التي سيتم 

 تركيبها في خالصة.

 6المرحلة 

صياغة 

 الملخص

 لي:ملخصا لما حددته من أفكار، مراعيا ما يفي هذه المرحلة، أضع 

 التصميم الذي وضعته لألفكار والوحدات؛ -

 توظيف كلمات من رصيدي المعجمي؛ -

 مراعاة فكرة الكاتب، وعدم إقحام أفكاري الخاصة؛ -

البحث عن الروابط والضميمات المالئمة للربط بين العبارات  -

 والجمل مع إعادة ترتيبها إذا كان ذلك مناسبا؛ 

 صياغة الملخص بأسلوبي الخاص؛  -

 صغته وأصححه لغويا وتعبيريا. قراءة ما -

أقوم في هذه المرحلة 

األخيرة بصياغة نهائية 

 للنص الملخص.

 

 ؟كيف نقوم مهارة التلخيص 

 يعتبر إنتاج المتعلمات والمتعلمين جيدا إذا كان:

 محافظا على النواة المعنوية األساسية لكل فقرة، وللنص ككل؛ •   
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 إذا حافظ على منطق النص؛ •   

 إذا كان المتعلم)ة( قد غير من الكلمات والتراكيب بنسبة كبيرة، وصاغها بأسلوبه الخاص؛ •   

 إذا كان تعبيره سليما. •   

 ا: مهارة توسيع فكرة:ثاني

 ؟ما توسيع فكرة 

 
 

 

 فكرة: طرق توسيع 

 للتمكن من توسيع فكرة يمكن أن تلجأ إلى عدة طرائق وأساليب أهمها:

ورية لفكرة المحوذلك باالستعانة بكل ما يوضح الفكرة، ويبين فروعها. حيث تنطلق من ا توسيع فكرة بالشرح والتحليل: *   

 كرة.وتفرعها إلى عدة أفكار جزئية، وتشرح عناصرها ومكوناتها بتوسع، وهو أمر يمكنك من االسترسال في عرض الف

 مالئمة.بالتعريفات والشروحات الحيث توظف معلومات خارجية إلغناء الموضوع توسيع الفكرة بالتعريف والشرح:  *   

ه ي لما تكتبشواهد تعطحيث ال يكفي بسط الفكرة بذكر فروعها فقط، بل ال بد من دعمها بأمثلة و توسيع فكرة بأمثلة وشواهد: *   

كتاب وال ورة أقنفسا، وتمكنك من تمديد الفكرة الصغيرة، وتقويتها باستحضار معطيات إضافية من مصادر ومراجع متنوعة في ص

 ومفكرين، أو وقائع مستمدة من التاريخ أو الواقع أو إحصائيات أو نسب...

ضة وقف المعارمتأييد، أو وتكون المناقشة باتخاذ أحد موقفين منها: موقف القبول للفكرة وال توسيع فكرة بالمناقشة والتعليق: *   

 وقفك.متبرير لأن تعزز رأيك ببراهين وأدلة مناسبة  لها بفكرة أخرى. وسواء اخترت هذا الموقف أو ذاك، فإنه يتعين عليك

ختالف ئتالف واالحيث تقتضي المقارنة استحضار أكثر من قضية، أو رأي، أو نموذج، إلبراز أوجه اال التوسيع بالمقارنة: *   

 بينها.
  

 

 :خطوات توسيع فكرة 

 النشاط التعليمي التعلمي المراحل

 التمهيد

ستغالل ا؛ بايعرف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بمهارة توسيع فكرة وباألساليب الموظفة فيه *

 المعطيات الواردة عنها في الكتاب المدرسي؛

نهم ميطلب يحفزهم على اختيار فكرة عامة ترتبط بالمجال المدروس من النص القرائي أو غيره ، و *

 توسيعها؛

 يعها.يار أسلوب معين من أساليب توسيع فكرة. واعتماده في توسيحفزهم األستاذ)ة( على اخت *

 معالجة المهارة

 وذلك بـــ: بسط الفكرة وتحليلها: -1

 إبراز عناصر الفكرة، وعرض أجزائها؛ •   

ث حددة، بحيالتفصيل في عناصر الفكرة بالشرح والتفسير والتعريف والمقارنة...، عبر فقرات م •   

 تتطرق كل فقرة إلى خاصية أو جزء محدد من الفكرة؛

 تقديم أمثلة وشواهد ترتبط بالعناصر: -2

صرها عنا تفسيروأمثلة مستمدة من الحياة والمجتمع، االستشهاد بحجج حقيقية واقعية لشرح الفكرة  •   

 المختلفة؛

 ين، أو منأمثلة مستمدة من مراجع أو أقوال، اقتباسات واستشهادات من أقوال مفكرين ومتخصص •   

 التاريخ...، ودعم طرحنا للفكرة...

 وذلك باتخاذ موقف منها سلبا أو إيجابا: مناقشة الفكرة والتعليق عليها: -3 

 بقبولها عن طريق أدلة وبراهين؛ •   

 بمعارضتها بأدلة وبراهين؛ •   

التفصيل في عناصر الفكرة بالمناقشة من خالل إبداء موقف شخصي محدد، والدفاع عنه بالحجج  •   

توليد أفكار جديدة انطالقا من نص محدود لبلوغ نص أكبر، وذلك من خالل مجموعة من العمليات    

المترابطة التي تستثمر منطلقات بسيطة وتطورها وتثريها إلضفاء قيمة جديدة عليها، وذلك باالنطالق 

 من الفكرة إلى تفصيالتها.
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 المقنعة.

تجميع 

 المعطيات

ماد قة، باعتمتناسعند االنتهاء من هذا اإلنجاز، حاول أن تركب األفكار وتربط بينها بكيفية منسجمة و *

 ما يلي:

 خاتمة إجمالية؛ –عرض تفصيلي  –التصميم المسطر: مقدمة عامة التقيد ب •   

ات كذلك عالمواعتماد أسلوب لغوي سليم، مع توظيف أدوات الربط المناسبة بين الجمل والفقرات،  •   

 الترقيم؛

 تنظيم وترتيب الحجج، وتوظيفها في التوقيت المناسب؛ •   

 الحفاظ على اتساق النص بعدم الوقوع في فخ التناقض بين أفكاره؛ •   

 الحفاظ عل انسجام النص بعدم تناقض مضامينه مع السياق الخارجي والواقع... •   

 التقويم والدعم

 يعتبر إنتاج المتعلمات والمتعلمين جيدا: *

و لى خاصية أتتطرق كل فقرة إ بسط الفكرة وحللها تحليال تفصيليا عبر فقرات محددة، بحيثإذا  •   

 جزء محدد من الفكرة؛

 ؛إذا وظف أمثلة وشواهد ترتبط بالعناصر توظيفا مناسبا حافظ فيه على منطق الفكرة •   

 ؛إذا ناقش الفكرة، واتخذ منها موقفا شخصيا محددا، ودافع عنه بالحجج المقنعة •   

 إذا كان تعبيره سليما وممنهجا. •   

نهم حتى يمك يديهمتاذ)ة( المتعثرين من المتعلمات والمتعلمين بما يسد تعثرهم، ويأخذ بأأن يدعم األس *

 من هذه المهارة.

 

 ثالثا: مهارة التعليق:

 أهم ما يميز إبداء الرأي في عمل أو حدث، أو مشاهدات أو ظواهر قصد الشرح أو التوضيح أو التفسير. ؟ما التعليق 

 النظر.التعليق: إبداء الرأي ووجهات 

 :أهم مهارات التعليق 

 

 

 

 

 

 لتعليق على صورة:ا 

 

 

 

 

  :ي ت الت: ما الدالالما ينبغي استحضار هذه التساؤالت عند إرادة التعليق على صورةخطوات التعليق على صورة

 فيها؟ ما المقصدية التي تعكسها؟ المعنى بناءما عناصر  تختزلها؟

 مستويات:  ةثيمكن تحليل صورة ما والتعليق عليها عبر ثال   

لوحة  ة فنية،: تعرض فيه جملة من المكونات التمثيلية تحدد نوع الصورة: )فوتوغرافية، كاريكاتورية، لوحوصفي تمثيلي •

النص غوية: )الصورة وخلفيتها...(، وموضوعها: )اجتماعي، اقتصادي، فني...(، ووحداتها اللإشهارية..(، وفضاءها: )عمق 

 اللغوي الحاضر إلى جنب الصورة لدعم مدلولها وترسيخه(، اإليقونية: )الشخصية، واألشياء، والديكور...(.

 رسال.سياق اإلويستحضر أطراف العملية التواصلية المتعلقة بالصورة؛ من مرسل، ومرسل إليه، ورسالة، و تحليلي تواصلي: •

ائف عالقات ووظحاءات ويكشف عما تحمله الصورة من آفاق للتأويل والقراءة والتعليق والنقد، وما تزخر به من إي داللي إيحائي: •

 وقيم ومفاهيم. 

 :على الخطوات التاليةا مهارة تحليل صورة م تعتمدو   

 التمهيد

يها؛ فوظفة * يعرف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بمهارة التعليق على صورة، وباألساليب الم

 باستغالل المعطيات الواردة عنها في الكتاب المدرسي؛

ين ستأنس* يحفزهم على اختيار صورة ما ترتبط بالمجال المدروس، ويطلب منهم التعليق عليها، م

 باإلجراءات الموظفة في الكتاب المدرسي.

 تتم معالجة المهارة عبر المراحل التالية: معالجة المهارة

 أهم مهارات التعليق

 الواقعية

 التحليل

 التعليل

 االستدالل حسن العرض

 تنظيم األفكار الدقة والوضوح

وأبعاد متشابكة، تخاطب عبر البصر شكل من أشكال التعبير الفني؛ ذات موضوع محدد، قائمة على عناصر  مفهوم الصورة: *

 اإلدراك واإلحساس. هي أوسع انتشارا في ثقافتنا المعاصرة، وأبلغ في إيصال الرسالة بسبب محمولها اإليحائي الكثيف والمؤثر.
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 رصد مكونات الصورة عبر البطاقة التقنية التالية: -   

 المضمون المحور

 المبدع:

 العنوان:

 النوع: ) فتوغرافيا، كاريكاتير...(

 المقاس:

 التاريخ:

 موسوعة...( المرجع: ) مجلة، جريدة،

 :مقاس صفحة المرجع

 :موقع المعطيات في المرجع

 :المصدر األصلي

يمأل المتعلمات والمتعلمون هذه 

الخانة حسب المعطيات الوارد 

 في الخانة السابقة. 

  وصف عناصر التشكيل والخطاب اللغوي والموضوعات، باعتماد البطاقتين التاليتين: -   

 :"تحديد مادة اإلطار "زاوية الرؤية *

 دالالتها نوع الرؤية

 ؛رؤية من األعلى

 ؛رؤية من األسفل

 ؛رؤية من أمام

 .رؤية مائلة

 الضالة

 العلو، الشموخ، العظمة....

 ،الواقعية، اإليحاء بالنقل الطبيعي

وجود مكون في وضع ثانوي دون 

 .إهماله

 اللقطة:* 

 مميزاتها نوع اللقطة

 ؛شاملة / عامة

 ؛متوسطة

 ؛قريبة أو قريبة جدا

 .تفصيلية

 تقدم رؤية شاملة متعددة العناصر مع تقلص حجمها.

 يحتل فيها جسم أو أجسام معينة فضاء الصورة.

 تركز على جزء من الجسم.

 تركز على جزئية صغيرة من الجسم.

واستثمار  على توثيقها،تمكن البطاقة التقنية، عادة، من معرفة معطيات خارجية عن الصورة تساعد 

 عناصرها الحقا في تحليلها والتعليق عليها.

 تجميع المعطيات

م ث .* تحرير تقرير يتضمن عمليات وصف مكونات التشكيل والخطاب اللغوي والموضوع للصورة

 إسناد تأويل داللي مالئم إليها، مع إبداء الرأي الشخصي.

مات ذلك عالالربط المناسبة بين الجمل والفقرات، وك* اعتماد أسلوب لغوي سليم، مع توظيف أدوات 

 الترقيم.
 

 :التعليق على فكرة أو رأي 
 

 التمهيد

لموظفة ليب ا* يعرف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بمهارة التعليق على فكرة أو رأي، وباألسا

 فيها؛ باستغالل المعطيات الواردة عنها في الكتاب المدرسي؛

أنسين ا، مسترأي ترتبط بالمجال المدروس، ويطلب منهم التعليق عليه ار فكرة أو* يحفزهم على اختي

 باإلجراءات الموظفة في الكتاب المدرسي.

 معالحة المهارة

 * فهم الفكرة أو الرأي المراد التعليق عليه، وتقليبه من كل جهاته قبل التعليق؛

 * وضع تصور لكيفية التعليق والطريقة التي ستوظف في ذلك:

 وب الذيو وباألسل: حيث يتم تقديم الفكرة أو الرأي المراد التعليق عليه كما هالطريقة المباشرة -   

 ورد فيه وذلك بعد التمهيد له بعبارات من قبيل: يعتقد، يزعم، يظن، يرى...

يها لتعليق علاوفيها نعرض الرأي اآلخر أو الفكرة المراد  :الطريقة غير المباشرة أو الضمنية -   

عم ز.، يأن.. بأسلوبنا الشخصي، مع االحتفاظ بمعنى الفكرة أو الرأي، كأن نقول مثال: يعتقد البعض

 الكاتب أن... وهكذا.

 * التفكير في الحجج والبراهين التي ستوظف في التعليق على الفكرة أو الرأي:

.. ثم تسوق رة اآلخر أو رأيه وسياقها اللغوي، مثل: نوافق الكاتب الرأي في.حجج مؤيدة لفك -   

 الحجة المؤيدة أو الحجج؛

 ا... ثملنقطة كذحجج معارضة لفكرة اآلخر أو رأيه وسياقها اللغوي، مثل: النتفق مع الكاتب في ا -   

 تسوق الحجة المعارضة أو الحجج؛
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ى موقف سياقها اللغوي، كأن تتفق مع الرأي اآلخر علحجج معارضة ومؤيدة في نفس الوقت و -   

 هكذا.... ووتخالفه في موقف آخر، مثال: أوفقك الرأي في كذا لـــ....، وأخافك في نقطة كذا ألن

 تجميع المعطيات

إما  * تختم تعليقك بعرض رأيك الخاص، حيث تعبر عن وجهة نظرك في الموضوع المطروح للنقاش

 . مع احترام قواعد الجدال والنقاش.بالتأييد أو المخالفة

 يدة.فكار جدأو أ تعليقك بملخص ألفكارك يوطد النقاط األساسية في تعليقك دون إضافة معلومات هِ نْ * أ  

ن * احرص على أن تصوغ تعليقك في أسلوب لغوي سليم، مع توظيف أدوات الربط المناسبة بي

 الجمل والفقرات، وكذلك عالمات الترقيم.

 والدعمالتقويم 

 * يعتبر إنتاج المتعلمات والمتعلمين جيدا إذا حقق العناصر التالية:

ن مزخر به يكشف عما تحمله الصورة من آفاق للتأويل والقراءة والتعليق والنقد، وما تأن •     

 ؛إيحاءات وعالقات ووظائف وقيم ومفاهيم

ييد أو بالتأ أن يعلق على فكرة أو رأي ويعبر عن وجهة نظره في الموضوع المطروح للنقاش إما•     

 المخالفة. مع احترام قواعد الجدال والنقاش؛

 ؛لمقنعةاالحجج إذا علق على الصورة أو الفكرة، واتخذ منهما موقفا شخصيا محددا، ودافع عنه ب•     

 إذا كان تعبيره سليما وممنهجا.•     

مكنهم م حتى يأيديه* أن يدعم األستاذ)ة( المتعثرين من المتعلمات والمتعلمين بما يسد تعثرهم، ويأخذ ب

 من هذه المهارة.
 

 

 رابعا: مهارة كتابة إعالن:

 ور لغرضلى الجمهعأو المسموعة مختلف األنشطة التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية المرئية  ؟ما اإلعالن 

 ما.

 :نمتنّوعة بيادات البناء اتصال بين جميع الطبقات الموجودة في المجتمع الواحد؛ بسبب دوره في نقل الع أهمية اإلعالن 

 .النّاس

 ائلالوسعة من ام مجمويحتاج نجاح اإلعالن وانتشاره بين النّاس وتحقيقه ألهدافه بشكٍل فعّال إلى استخد :وسائل اإلعالن 

نها: وم ،مرئيّةعالن الومن أهّمها: الص حف والمجالت. وسائل اإل ،األساسيّة، وتتمثل في: وسائل اإلعالن المقروءة اإلعالنيّة 

 كاإلذاعة. وسائل اإلعالن المسموعة: .التلفزيون واإلنترنت
 

 
 :خطوات كتابة إعالن  

  

 التمهيد

ستغالل ها؛ بابمهارة كتبة إعالن، وباألساليب الموظفة في* يعرف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين 

 المعطيات الواردة عنها في الكتاب المدرسي؛

س، لمدرو* يحفزهم على اختيار نوع اإلعالن الذي سيشتغلون عليه على أن يكون مرتبطا بالمجال ا

 .ويطلب منهم االستعداد لكتابته، مستأنسين باإلجراءات الموظفة في الكتاب المدرسي

 معالحة المهارة

 * لكتابة إعالن على المتعلمات والمتعلمين أن يستحضروا اإلجراءات التالية:

 تجميع كافة التفاصيل المرتبطة باإلعالن الذي اختاروا الكتابة عنه؛ -   

 التفكير في عنوان مناسب لإلعالن ألن له دورا في جذب القارئ، -   

 سهولة؛ببمعنى استخدام كلمات بسيطة سهلة النطق يتم تذكرها بالبساطة؛  اإلعالن أن يتسم -   

 ع ما تقدمه؛مختصراً يشتمل على عبارات محفزة للجمهور تساعد على التفاعل م اإلعالن أن يكون -   

ر تلقي أكثركز في البداية على مخاطبة الجمهور الذي تستهدفه بصيغة المخاطب، مما يجعل الم -   

 عك؛ماعله على أن اإلعالن موجه إليه شخصيا، وبالتالي تزداد احتمالية تف تقبال إلعالنك، ويشعر

عند كتابة إعالن مرئي مثال يجب كتابة النص بأسلوب المحادثة، بحيث يتوافق الجزء السمعي مع  -   
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 الجزء البصري لكي يصبح اإلعالن متماسكاً وأكثر فاعلية؛

 خر؛آي إعالن ا إعالنك للمتلقي والتي قد ال يجدها فأن تركز على القيمة المضافة التي سيقدمه -   

 اإلعالن مل قراءةالنجاح في كتابة إعالن يعتمد على المحتوى الذي تقدمه، والذي سيجعل المتلقي يك -   

 إلى النهاية؛

ن ت يبحث عالتركيز على عنصر التكثيف والتلخيص بحيث ال يطول اإلعالن ألن القارئ لإلعالنا -   

 ها، وال يريد أن يضيع وقته في إعالن واحد.العديد من

جلة أو )م المطبوعات اختر نوع البرنامج الذي سوف تستخدمه لعرضه، في: تصميم إعالنك عند -   

 ناتإعال سوف يستخدم في إعالن صوتي جريدة(، أو عبارة عن فيديو يتم نشره على اإلنترنت، أو

 ؛للتلفزيونإعالن  تصميم أو ،الراديو

لهاتف يجب أن يحتوي إعالنك على جميع التفاصيل الخاصة بالتواصل معك، من خالل أرقام ا -   

 الموجودة، أو عناوين البريد اإللكتروني المتاحة...

تجميع 

 المعطيات

 تمدا علىنك مع* بعد االنتهاء من اإلجراءات السابقة عليك أن تجمع ما تصورته عن كتابة وإخراج إعال

 ما يلي:

طا ميمك بسيالبساطة في التصميم، ألنها من العناصر المميزة لإلعالن، فاحرص على أن يكون تص -   

 يعتمد على تداخل األلوان بشكل جيد؛

ير ستفزة تثمالسهولة في التعبير، والسالمة في التركيب، مع استعمال كلمات أو عبارات محفزة  -   

 المتلقي للتفاعل مع إعالنك،

 ات الربط المناسبة بين الجمل والفقرات، وكذلك عالمات الترقيم؛توظيف أدو -   

لعرض الوبك في اإلقناع من أهم العناصر التي ينبغي توفرها في اإلعالن، لذلك ينبغي أن يكون أس -   

 ذب المتلقين إليك.جمبتكرا متحديا ي

 صر التالية:* يعتبر إنتاج المتعلمات والمتعلمين جيدا إذا حقق العنا التقويم والدعم

 البساطة في التصميم واالختصار في العبارة مع اإلثارة والتحفيز؛•    

 النجاح في استقاطب الجمهور المستهدف؛ •    

 تناسب كيفية العرض مع اإلعالن.•    

نهم حتى يمك يديهم* أن يدعم األستاذ)ة( المتعثرين من المتعلمات والمتعلمين بما يسد تعثرهم، ويأخذ بأ

 ه المهارة. من هذ
 

 خامسا: مهارة كتابة يومية:

 ةاليوميات هي سجل شخصي يدون فيه صاحبه، بشكل منتظم، وقائع مرتبطة بحياته اليومي ؟ما كتابة يومية. 

 :فوائد كتابة يوميتك 

 ؛فرصة للتعبير عن النفس •

 ؛من الممتع أن تقرأ مذكراتك بعد مضي فترة من الزمن •

 ؛خاللها، وترى مسار تطور شخصيتك مع األيامتستطيع أن تراقب نفسك من  •

 ؛تحسن مهاراتك الكتابية •

 ؛تستطيع الكتابة بعفوية •

 ؛تشعر بأن حياتك مهمة وتستحق أن تُكت ب •

 ."حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا"فرصة لمحاسبة النفس.  •

 :خطوات كتابة يومية 
 

 التمهيد

ستغالل يها؛ بابة يومية، وباألساليب الموظفة فابمهارة كتيعرف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين  *

 المعطيات الواردة عنها في الكتاب المدرسي؛

لموظفة ااءات يحفزهم على كتابة يومية عن أحداث عاشوها في يوم من أيام حياتهم، مستأنسين باإلجر *

 في الكتاب المدرسي.

 معاجة المهارة

 لمين أن يستحضروا اإلجراءات التالية:لكتابة يومية على المتعلمات والمتع *

 أن تضع عنوانا مناسبا ومشوقا ليوميتك يحفز على القراءة؛ -   

  .المكانزمان وبداية مشوقة تمهد للوقائع التي سيتم ذكرها في العرض، وتشمل ذكر التاريخ وال تمهيد:

 ؛عرض األحداث والوقائع التي صادفتها أو قمت بها بشكل قصصي - لعرض:ا

 ؛سرد األحداث المرتبطة بكل زمن جزئي حسب تسلسلها الزمني -        

ن انفعاالت ، والتعبير من خالل ذلك عما ينتاب المرء مصف األشخاص واألمكنة واألزمنةو -        

 ومشاعر؛

 ...(؛حدثتني نفسي -تساءلت...  -)قلت في نفسي...  :ف الحوار الداخلييوظت -        

 استعمال ضمير المتكلم أثناء سردك لألحداث؛ -        
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 ها؛وس والعبر من، والتعليق على األحداث واستخالص الدرد الغاية من كل شيء تّم تسجيلهيحدت -        

 ...(؛تحديد الشخصيات –استخدام أسلوب القصص والسرد )وصف األحداث  -        

و مواقف أو عما تريد التعبير عنه من أحداث أو مشاعر أ استعمال لغة سهلة واضحة مفصحة -        

 أنشطة؛

ثيرة بعادا فنية متطعيم سردك لألحداث باستعمال التصوير والخيال المبدع مما يعطي لكتابتك أ -        

 ومحفزة؛

 إبراز أهمية اليوم الذي تكتب عنه في حياتك. -        

     .والمغزى من سرد اليوميةيتم فيها التركيز على الهدف الخاتمة: 

تجميع 

 المعطيات

تمدا نه معبعد االنتهاء من اإلجراءات السابقة عليك أن تجمع ما تصورته عن يومك الذي ستكتب ع *

 على ما يلي:

 صغ اليومية في أسلوب سهل مشوق يحفز على القراءة؛ -   

ال  عبر عن لمستك الشخصية لتتميز مذكراتك عن مذكرات غيرك، بحيث يكون أسلوبك مميزا -   

 تحاكي فيه أحدا، ألنك تعبر عن شخصك وما بداخلك؛

 يتك مرآةالتزم بالصدق والعفوية في رسم أحوالك ومشاعرك ومواقفك، وابتعد عن التكلف فيوم -   

 نفسك؛

 الجمل والفقرات، وكذلك عالمات الترقيم؛ وظف أدوات الربط المناسبة بين -   

 ال تنس كتابة التاريخ والعنوان فلكل يوم سماته الخاصة. -   

 التقويم والدعم

 يعتبر إنتاج المتعلمات والمتعلمين جيدا إذا حقق العناصر التالية: *

 العنوان المشوق المحفز على القراءة؛ -   

 وعاء تجري فيه أحداث ذلك اليوم؛ك التاريخ والزمان والمكاناستحضار  -   

 الصدق والعفوية في وصف اليوم وما تخلله من أنشطة وأحوال ومشاعر ومواقف؛ -   

 سهولة األسلوب وسالمته. -   

نهم حتى يمك يديهمأن يدعم األستاذ)ة( المتعثرين من المتعلمات والمتعلمين بما يسد تعثرهم، ويأخذ بأ *

 من هذه المهارة.
 

 مهارة وصف مكان:سادسا: 

ركه بصريا راه وما أدأوعندما أصف شيئا أو شخصا فإني أنقل ما  الوصف مهارة أحتاج إليها في كثير من الكتابات التي أنتجها،   

 .ومن خالل ذلك أبلغ ما أحسه إلى المتلقي خطاب مكتوب، إلى

 :خطوات مهارة وصف مكان 

 التمهيد

تغالل ؛ باسيعرف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بمهارة وصف مكان، وباألساليب الموظفة فيها *

 المعطيات الواردة عنها في الكتاب المدرسي؛

 يحفزهم على وصف مكان زاروه، مستأنسين باإلجراءات الموظفة في الكتاب المدرسي. *

 معاجة المهارة

 لكتابة وصف مكان على المتعلمات والمتعلمين أن يستحضروا اإلجراءات التالية: *

 : ويكون بـــ:تمهيد

 تحديد أطراف الوصف، وهي: الواصف، الموصوف، طريقة الوصف؛ -   

 إذا أردت أن تحدد الواصف عليك أن تختار ضميرا من الضمائر التالية: -   

 ؛تحل واصفا مباشرا محل أشخاص آخرين ضمير المتكلم وهو ضمير "األنا" بحيث •

 ؛ضمير الغائب ويمكن استعماله وكأن شخصا آخر يصف •

 ؛ضمير المخاطب ويمكن استعماله كأنك توجه الخطاب إلى المكان الموصوف •

 من أي مكان تصف الموضوع الموصوف. •

 إذا أردت أن تحدد الموصوف عليك أن: -   

 تحدد طبيعة المكان الموصوف من خالل عناصره وألوانه؛ •

 ؛موقع المكان والعناصر المعاينة والتي تتعلق بهندسة المكان وما يؤثثه •

 قة الوصف وتكون مثال بــــ:يطر -   

 البدء بحدث وقع، وتتدرج منه إلى وصف المكان واألحداث المرتبطة به؛ •

 البدء بوصف المكان مباشرة... •

 : الوصف

 لكي تتخيل وضعية للوصف عليك أن تجيب عن أسئلة مثل: :تخيل وضعية معينة -

 لماذا تصفه؟ ٭ما تصف؟  ٭أين تصف؟  ٭متى تصف؟  ٭   

 : لكي تحدد بدء الوصف حاول أن تختار عناصر الوصف، مثل:حدد بدء الوصف -

 رصد موقع المكان ومكوناته؛ •

 تأثيث الفضاء: المناظر، األشخاص، األحداث... •
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 الكشف عن العالقات القائمة بين مكونات المظهر المكاني. •

 عن طريق ما يلي: اختيار أسلوب الوصف -   

 تحديد هوية الواصف عبر ضمير معين: )ضمير المتكلم أو الغائب أو المخاطب(؛ •

 ذكر موقع الواصف وزاوية نظره إلى المكان. •

 ، ويتم ذلك بوساطة:اختيار صياغة تبرز تناغم عناصر المكان وانسجامها -   

 وصاف ونعوت تربط عناصر المكان بالذات الواصفة؛أانتقاء  •

 توظيف ألفاظ وصور تشع باإليحاء؛ •

 إضفاء صورة إنسانية على عناصر المكان لتغدو نابضة بالحياة. •

  .صف نحو المكان الموصوفشعور الوايتم فيها التركيز على الخاتمة: 

تجميع 

 المعطيات

ماد قة، باعتمتناسعند االنتهاء من هذا اإلنجاز، حاول أن تركب األفكار وتربط بينها بكيفية منسجمة و *

 ما يلي:

 خاتمة إجمالية؛ –عرض تفصيلي  –التقيد بالتصميم المسطر: مقدمة عامة  •   

ات كذلك عالمواعتماد أسلوب لغوي سليم، مع توظيف أدوات الربط المناسبة بين الجمل والفقرات،  •   

 الترقيم.

 التقويم والدعم

 يعتبر إنتاج المتعلمات والمتعلمين جيدا إذا حقق العناصر التالية: *

 تمثل أطراف الوصف أثناء وصفه؛ •   

 حدد طبيعة المكان الموصوف من خالل عناصره وألوانه؛ •   

 اختار صياغة مناسبة تبرز تناغم عناصر المكان وانسجامها. •   

نهم حتى يمك يديهمأن يدعم األستاذ)ة( المتعثرين من المتعلمات والمتعلمين بما يسد تعثرهم، ويأخذ بأ *

 من هذه المهارة.
 

 سابعا: مهارة وصف رحلة:

 :مشاهداتويقصد بوصف رحلة تصوير األمكنة واألشخاص، ونقل ال ،الرحلة فن يجمع بين الوصف والحكي فن الرحلة 

  وصياغة ذلك بأسلوب يهيمن فيه الوصف على السرد. والوقائع،

 :خطوات مهارة وصف رحلة 

 التمهيد

تغالل باس؛ * يعرف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بمهارة وصف رحلة، وباألساليب الموظفة فيها

 المعطيات الواردة عنها في الكتاب المدرسي؛

 * يحفزهم على وصف رحلة قاموا بها، مستأنسين باإلجراءات الموظفة في الكتاب المدرسي.

 معالجة المهارة

 * لكتابة وصف رحلة على المتعلمات والمتعلمين أن يستحضروا اإلجراءات التالية:

 : مقدمة الرحلة

 حدد فيها: نقطة االنطالق، الوجهة، زمن الرحلة، الغاية من الرحلة، الرفقة. -   

 عرض الرحلة:

 صف ما شاهدته خالل رحلتك؛ -   

 صف الشخوص )شخوص من الرفقة، وشخوص من المتواجدين بالمكان الذي سافرت إليه(؛ -   

 لتي وصلت إليها(؛صف األمكنة )األمكنة التي مررت بها في الطريق، واألمكنة ا -   

 احك عن حدث وقع خالل الرحلة: ماذا وقع؟ أين؟ لمن؟ -   

 اذكر كيف انتهى الحدث؛ -   

 استخلص من الحدث عبرة أو فكرة معينة. -   

 .منها اقترح خاتمة لموضوعك تشير فيها إلى رجوعك من الرحلة، وما استفدته أو تعلمتهخاتمة: 

تجميع 

 المعطيات

 عتماد ماة، باإنجازك، حاول أن تركب األفكار وتربط بينها بكيفية منسجمة ومتناسق *عند االنتهاء من

 يلي:

 عرض تفاصيل الرحلة )وصف األحداث –التقيد بالتصميم المسطر: إطار الوصف والسرد •    

 خاتمة إجمالية )ما استخلصته من رحلتك(؛ –واألشخاص والمشاهد واألمكنة..( 

مع توظيف  ،عبر توظيف التشبيهات واالستعارات والصور الفنية  ليم، موحاعتماد أسلوب لغوي س•    

 أدوات الربط المناسبة بين الجمل والفقرات، وكذلك عالمات الترقيم.

 التقويم والدعم

 * يعتبر إنتاج المتعلمات والمتعلمين جيدا إذا حقق العناصر التالية:

 ؛قة(ة، الرفالوجهة، زمن الرحلة، الغاية من الرحلنقطة االنطالق، تمثل إطار الوصف والسرد )•    

 عرض تفاصيل الرحلة )وصف األحداث واألشخاص والمشاهد واألمكنة..(؛•    

 اختار صياغة مناسبة تجمع بين الوصف والحكي.•    

 نهمحتى يمك يديهم* أن يدعم األستاذ)ة( المتعثرين من المتعلمات والمتعلمين بما يسد تعثرهم، ويأخذ بأ

 من هذه المهارة.
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 ثامنا: مهارة كتابة سيرة ذاتية:

 السيرة وصف لشخص معين، فإن كتبت عن نفسك وتجاربك فذاك يسمى سيرة ذاتية. ؟ما السيرة الذاتية 

 :خطوات مهارة كتابة سيرة ذاتية 

 التمهيد

غالل ها؛ باستفة فيالموظ* يعرف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بمهارة كتابة سيرة ذاتية، وباألساليب 

 المعطيات الواردة عنها في الكتاب المدرسي؛

 لكتاب* يحفزهم على كتابة فقرة يتحدثون فيه عن أنفسهم، مستأنسين باإلجراءات الموظفة في ا

 المدرسي.

 * لكتابة سيرة ذاتية على المتعلمات والمتعلمين أن يستحضروا اإلجراءات التالية: معالجة المهارة

 المقدمة:

 حدد سياق السيرة )الفترة من حياتك التي ستتحدث عنها(؛ -   

 حدد الفضاءات التي عشت فيها واحتضنت ما ستتحدث عنه من سيرتك. -   

 العرض:

 احك عن لحظات من سيرتك: من يعيش معك؟ كيف هي العالقات بين أفراد أسرتك؟ -   

 لتي تتذكرها؟صف بيتك؟ كيف كنت تعيش فيه؟ ما الذكريات ا -   

 احك بضمير المتكلم كمن يحكي عن نفسه؛ -   

 ك ما تعلمته في مهارتي السرد والوصف؛توظف في كتاب -   

 انقل للقارئ معلومات تفيده عن الوسط الذي تعيش فيه؛ -   

 اجعل لسيرتك معنى أو قيمة تفيد القارئ. -   

 استخلص قيمة أو عبرة مما حكيته عن نفسك. الخاتمة:

ميع تج

 المعطيات

 عتماد ماة، با*عند االنتهاء من إنجازك، حاول أن تركب األفكار وتربط بينها بكيفية منسجمة ومتناسق

 يلي:

 ما حكيتهلمستفادة مالقيمة أو العبرة ا –لحظات من السيرة  –التقيد بالتصميم المسطر: سياق السيرة •    

 عن نفسك؛

 بين الوصف والحكي؛ يمزج  اعتماد أسلوب لغوي سليم، موح•    

 توظيف أدوات الربط المناسبة بين الجمل والفقرات، وكذلك عالمات الترقيم.•    

 التقويم والدعم

 يعتبر إنتاج المتعلمات والمتعلمين جيدا إذا حقق العناصر التالية:

 ؛(نهاادة ملمستفالقيمة أو العبرة ا –لحظات من السيرة  –تمثل إطار الوصف والسرد )سياق السيرة •    

 .(؛عرض تفاصيل المرحلة التي يكتب عنها )وصف األحداث واألشخاص والمشاهد واألمكنة.•    

 نقل معلومات تفيد القارئ عن الوسط الذي يعيش فيه؛•    

 اختار صياغة مناسبة تجمع بين الوصف والحكي.•    

نهم حتى يمك يديهمتعثرهم، ويأخذ بأ * أن يدعم األستاذ)ة( المتعثرين من المتعلمات والمتعلمين بما يسد

 من هذه المهارة.
 

 :مشروع الوحدة: منهجية تدريس خامسا

 في السنة الخامسة االبتدائية: مشروع الوحدةأسس  -1

لمتعلمون ايقوم  يعتبر مشروع الوحدة إطارا بيداغوجيا لالرتقاء بالمتعلمات والمتعلمين معرفيا ووجدانيا ومهاريا، حيث   

ت تي تكون ذاا، والوالمتعلمات من خالله ببناء فهم معمق حول القضايا والموضوعات التي ينبغي معالجتها واتخاذ قرارات بشأنه

ساعد اميكية، وتة ودينخالل األنشطة والمهام المطلوب إنجازها في سياقه تصبح عملية التعلم حيوي عالقة بالمجاالت المحددة. فمن

مهاراتهم وارفهم على انخراط المتعلمات والمتعلمين في حل مشكالت أو اإلجابة عن تساؤالت أصيلة، فيعبرون أثناء ذلك عن مع

 محتوى،ؤسسة أو حتى خارجها، وهكذا يعمقون معرفتهم بالويتوصلون إلى منتج عام، أو عرض يقدمونه لغيرهم داخل الم

    ويكتسبون مهارات البحث والتفكير النقدي، واالبتكار والتواصل والتعاون.

 

 
 ؟ما الكفايات المستهدفة في مشروع الوحدة -2

 ويعتبر .معارفه بناء في -ضمنية أو يحةصر - تعاقدية صيغة وفق ينخرط )ة(المتعلم يجعل بيداغوجي أسلوب الوحدة مشروع   

 .الوقتو للجهد أكبر باختصار الكفايات نم عدد أكبر لتحقيق الذاتيةو لموضوعيةا الشروط أغلب فيها تتوافر خصبة أرضية
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 والهادف المتعلمين،و المتعلمات واهتمامات حاجات على المؤسس األنشطة برنامج في تكمن المشروع لتحقيق األساسية الوسيلةو

 يلي: ما الوحدات، مشاريع تحقيقها على تساعد قد التي الكفايات ومن .فعلية نجازاتإ تحقيق إلى

 ين؛والمتعلم المتعلمات بين واإلخاء التعاون روح يوتنم االجتماعية، الحياة من جزءا المدرسية الحياة تجعل *

 وحسن تكار،االب لىع تساعدهم كما المنظم، وتفكيرهم الذاتي بجهدهم المعلومات على الحصول فرصة والمتعلمين للمتعلمات تتيح *

  ؛المشكالت حل في التصرف

 ؛واحد موضوع حول وجمعها ببعض بعضها الدراسة مواد ربط *

 ؛بشأنها والتفاوض اختيارات وضع على والقدرة االستقاللية تنمية *

 ؛لهاح في والتفكير ودراستها المشكالت عالج في النفس على االعتماد )ــــا(ويدهوتع )ة(المتعلم شخصية تكوين *

  ؛الخارجي والعالم المتمايزة واضيعالم :بين ما الموجودة الروابط يدركون المتعلمينو المتعلمات تجعل *

 قوف ملونيع وكيف ،الخاص وقتهم يخططون وكيف ،مشتركة أعمال أو ،فردية أعمال مباشرة جلأ من ظمونتين كيف يتعلمون *

 .معين برنامج

 محتويات مشروع الوحدة في السنة الخامسة: -3
 مقترحات المشاريع األسابيع المجال الوحدة

 إعداد بطاقة تعرف بمغربي أو مغربية من مغاربة العالم 2،3،4،5 مغاربة العالم األولى

 إنتاج مشروع يتضمن إعداد المتعلمات والمتعلمين ميثاق قسمهم 7،8،9،10 الواجبات والحقوق الثانية

 إنتاج مشروع إعالمي حول المدرسة 12،13،14،15 وسائل االتصال والتواصل الثالثة

إنتاج مشروع يتضمن تنظيم معرض خاص بمبتكرات المتعلمات  18،19،20،21 االبتكارات واالختراعات الرابعة

 والمتعلمين

 إعداد المتعلمات والمتعلمين ملصقا حول عالم البحار والفضاء 23،24،25،26 البحار والفضاءعالم  الخامسة

إنتاج مشروع حول رياضة من الرياضات التي يفضلها المتعلم)ة(، أو  28،29،30،31 األلعاب الرياضية السادسة 

 تهامجموعة من المتعلمات والمتعلمين، ويمارسونها أو يرغبون في مزاول

 

 مشاريع الوحدات

منها في  واحدة تقدم البطاقات ااآلتية نماذج من المشاريع الممكن إنجازها في القسم خالل كل وحدة دراسية. وقد قدمت

 رع الثالثةالمشا نهاية كل وحدة بكتاب المتعلم والمتعلمة. هذا ويمكن لكل أستاذة وأستاذ اعتماد مشروع واحد أو توزيع

 على التالميذ.

 األولى: مغاربة العالمالوحدة 

  درسي()أدرج نموذج هذا المشروع في الكتاب الم : التعريف بمغربي أو مغربية من مغاربة العالم: 1المشروع 

  التعريف في بطاقة ببلد من بلدان المهجر.2المشروع : 

  إعداد بطاقة الطريق إلى الهجرة.3المشروع : 

 الوحدة الثانية: الواجبات والحقوق   

  ميثاق القسم )أدرج نموذج هذا المشروع في الكتاب المدرسي( 1المشروع : 

  إعداد ميثاق الحفاظ على ممتلكات وبيئة مدرستنا ومحيطها.2المشروع : 

  إعداد ميثاق للعيش المشترك في حينا أو دوارنا.2المشروع : 

  الوحدة الثالثة: وسائل االتصال والتواصل
  هذا المشروع في الكتاب المدرسي( : مشروع اإلعالم )أدرج نموذج1المشروع 

  إعداد صحيفة القسم.2المشروع : 

  إعداد مطوية أو ملصق للتعريف بمدرستنا وأنشطتها..3المشروع : 

 الوحدة الرابعة: االبتكارات واالختراعات 

   التلميذ المبتكر والتلميذة المبتكرة )أدرج نموذج هذا المشروع في الكتاب المدرسي(1المشروع : 

 رسم لوحات أو مجسمات فنية باعتماد تدوير بعض المواد..2وع المشر : 

  لعبة األشكال الهندسية..3المشروع : 

 الوحدة الخامسة: عالم البحار والفضاء 

   اكتشاف عالم البحار والفضاء )أدرج نموذج هذا المشروع في الكتاب المدرسي(1المشروع : 

  والبحار: أبطال وشخصيات من عالم الفضاء 2المشروع 

  مسرحية: الكواكب الشمسية تتحدّث عن نفسها...3المشروع : 

 الوحدة السادسة: األلعاب والرياضة 

  التعريف برياضة من الرياضات )أدرج نموذج هذا المشروع في الكتاب المدرسي(1المشروع : 

  التعريف بألعاب تقليدية قديمة  :2المشروع : 

  ت الرياضة الوطنية: شخصية رياضة وطنية تتحدّث عن نفسها...:  مسرحية تعرف بأبطال وبطال3المشروع 
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 مغاربة العالمالوحدة األولى: 

 )أدرج نموذج هذا المشروع في الكتاب المدرسي( : التعريف بمغاربة المهجر: 1المشروع 

موضوع 

 المشروع
 تعرف بمغربي أو مغربية من مغاربة العالمإعداد بطاقة 

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

 ياضة فريقا ويتكلف كل فريق بمجال من مجاالت البحث: مجال الر متعلمون والمتعلماتيكون ال-

 مجال السياسة. -مجال التربية والتعليم  -مجال االقتصاد  -مجال العلم 

 .يعدون بطاقة عن الشخص تتضمن معلومات عنه وعن أعماله، وصور لها 

 ات.مكان للعرض في الفصل لتقديم البطاق يتم تقاسم العمل مع الزمالء والزميالت، وإعداد 

 المقترحة الوسائل
 صور -لصاق  –االستعانة باإلنترنت في البيوت إن كان ذلك متاحا. ملصقات  – كتب ومجالت

 : التعريف في بطاقة ببلد من بلدان المهجر2المشروع 

موضوع 

 المشروع
 ويستفيدون منها. المغاربةببلد من البلدان التي يهاجر إليها إعداد بطاقة تعرف 

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

 مريكاأ  -با فريقا ويتكلف كل فريق ببلد من البلدان: الهجرة إلى أرو متعلمون والمتعلماتيكون ال– 

 الخليج العربي. –آسيا  –إفريقيا 

 لعودة بعد ا ورهمد –ما يتعلمه المهاجرون فيه  -مزاياه   -: بواعث الهجرة إليه يعدون بطاقة عن البلد

 .منه

 اتيتم تقاسم العمل مع الزمالء والزميالت، وإعداد مكان للعرض في الفصل لتقديم البطاق. 

 المقترحة الوسائل
 صور -لصاق  –االستعانة باالنترنت في البيوت إن كان ذلك متاحا. ملضقات  – كتب ومجالت

 الطريق إلى الهجرة. : إعداد بطاقة3المشروع 

موضوع 

 المشروع

 من عالميا من أصل مغربي اشتهرخريطة انتقال مهاجر  المتعلمات والمتعلمونإعداد بطاقة يرسم فيها 

 ى.ات أخرلى بلدان المهجر. شخص من النصوص المدروسة أو شخصيإالمدينة أو القرية التي ولد فيها 

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

  لنصوص اويتكلف كل فريق بشخصية من الشخصيات الواردة في  ؛فريقا المتعلمات والمتعلمونيكون

 أو شخصيات أخرى.

 ليها إنتمي تخريطة العالم، ثم يرسمون مسار الرحلة من المنطقة التي  لمتعلمات والمتعلمونيرسم ا

 الشخصيّة إلى البلد الذي استقر فيه مرورا ببلدان أخرى.

   )...روبية ن األوواألماك التي تنتمي إليها الشخصيّةيتم التعريف بالمنطقة ) المدينة أو القرية

 المقصودة  مرفقة بصور ورسوم...

 مل قاسم العتم تي... تجميع الوثائق التي أنتجتها المجموعات على شكل كتيب أو ألبوم واختيار عنوان له

 .في الفصل لتقديم البطاقاتمع الزمالء والزميالت، وإعداد مكان للعرض 

 صور -لصاق  –ملصقات  -خريطة العالم  –االستعانة باألنترنت –كتب ومجالت  المقترحة الوسائل

  ثناء العرض.أالتعبير الشفهي  –التعبير الكتابي  –يقوم أداء التالميذ من خالل ما يلي : المشاركة في المشروع التقويم : 

 (لمتعلمينالمتعلمات وا)يمكن اختيار مشروع واحد أو توزيع المشاريع الثالثة على   الوحدة الثانية: الواجبات والحقوق 

 : ميثاق القسم )أدرج نموذج هذا المشروع في الكتاب المدرسي( 1المشروع 

ف تصرعد وسلوك الإعداد ميثاق القسم في صيغة قائمة بمجموعة من الحقوق والواجبات وقوا موضوع المشروع

 ، ويصادقون عليها، ويعلقونها في فصلهم.المتعلمات والمتعلمونيضعها 

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

 .يشرح األستاذ )ة( معنى ميثاق القسم وكيف نعده. مسيرا العمل 

  ل كينهم، ببطاقات صغيرة، ويكتبون فيها قواعد التعامل فيما  المتعلمون والمتعلماتيعد

 مقترحات، ويضعها في صندوق. 4أو  3مة يكتب متعلم أو متعل

  ة، لسبورايتم جمع األوراق في صندوق، ويقرأها أحدهم أو أكثر، ثم يدونونها جميعا على

 ويتفقون على أهم البنود جماعيا.

 ة.غلبياالتفاق على قائمة قواعد الميثاق، والتصويت عليها، ويصادق على الميثاق باأل 

  ليد، بقلم أو ببصمات ا المتعلمات والمتعلمونيعلق الميثاق في الفصل، ويوقع عليه

 ويلتزمون بقواعده.

 .يتم تقاسم العمل، وإعداد مكان للعرض في الفصل لتقديم البطاقات 

 لصاق  -قطع أوراق صغيرة  –ملصقات   المقترحة الوسائل

 مدرستنا ومحيطها.: إعداد ميثاق الحفاظ على ممتلكات وبيئة 2المشروع 

 .حيطهاإعداد ميثاق يحدد أخالقيات وقواعد الحفاظ على ممتلكات المدرسة  وبيئتها وم  موضوع المشروع



61 
 

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

  لعمل.التسيير  متعلما ومتعلمةيشرح األستاذ )ة( معنى الميثاق وكيف نعده. ثم يختار 

  لكات ممتبطاقات صغيرة، ويكتبون فيها قواعد الحفاظ على  المتعلمون والمتعلماتيعد
في  مقترحات، ويضعها 4أو  3، كل متعلم أو متعلمة يكتب المدرسة وبيئتها ومحيطها

 صندوق. 

 اعيا.ود جميتم جمع األوراق وتدوين  ما بها جميعا على السبورة، واالتفاق على أهم البن 

   و بقلم أ اتالمتعلمون والمتعلمصل، ويوقع عليه الففي مدخل يعلق ميثاق الحي أو الدوار

 ذ.لتالميايرسل ألعضاء مكتب جمعية آباء وأولياء ببصمات اليد، ويلتزمون بقواعده. وقد 

 .–لصاق  –ملصقات  -صور تصميم المدرسة   المقترحة الوسائل

 : إعداد ميثاق للعيش المشترك في حينا أو دوارنا.3المشروع 

 ى شكلعل ،ميثاق يحدد أخالقيات العيش المشترك بين األطفال في فضاء الحي أو الدوار إعداد موضوع المشروع

 ،متعلماتوال متعلمونيضعها ال ،قواعد وسلوكقائمة بمجموعة من الحقوق والواجبات و

 ويصادقون عليها، ويعلقونها في واجهة قسمهم أو على سبورة بساحة المدرسة.

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

  لعمل.التسيير  متعلما ومتعلمةيشرح األستاذ )ة( معنى الميثاق وكيف نعده. ثم يختار 

  يهم فينببطاقات صغيرة، ويكتبون فيها قواعد التعامل فيما  المتعلمون والمتعلماتيعد 

 وق.مقترحات، ويضعها في صند 4أو  3فضاء الحي أو الدوار، كل متعلم أو متعلمة يكتب 

 عيا.وينها جميعا على السبورة، واالتفاق على أهم البنود جمايتم جمع األوراق وتد 

   وبقلم أ ونالمتعلمات والمتعلمالفصل، ويوقع عليه في مدخل يعلق ميثاق الحي او الدوار 

 .الميذيرسل ألعضاء مكتب جمعية آباء وأولياء التببصمات اليد، ويلتزمون بقواعده. وقد 

 صور. –لصاق  –ملصقات  -الدوار تصميم للحي أو  المقترحة الوسائل

 . ثناء العرضلشفهي أاالتعبير  ،التعبير الكتابي ،: المشاركة في المشروعمن خالل ما يلي المتعلمات والمتعلمينيقوم أداء : التقويم

 (علمينوالمت المتعلمات)يمكن اختيار مشروع واحد أو توزيع المشاريع الثالثة على  الوحدة الثالثة: وسائل االتصال والتواصل

 : مشروع اإلعالم )أدرج نموذج هذا المشروع في الكتاب المدرسي(1المشروع           

موضوع 

 المشروع

 كيف يعدون مشروعا إعالميا حول مدرستهم. المتعلمون والمتعلماتفي هذا المشروع سيتعلم 

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

 إلى مجموعات صغرى كل والمتعلمين متعلماتيشرح األستاذ )ة( فحوى المشروع، ويوزع ال 
 مجموعة

لى ععلمات المتعلمون والمتتتكلف بمهمة إعالمية محددة. ثم تنظم جلسة التحرير األولى؛ حيث يتفق 

 النات.إع –استجواب  –ربورتاج أو تحقيق  –موضوعات اإلعالم التي سيعدونها حول مدرستهم: أخبار

 : مدرسةيختار فريق التحرير المجموعة التي ستقوم بالتحقيق الصحفي في ال التحقيق الصحفي . 

 : تقوم  مجموعة ثانية بالبحث عن أخبار تهم المدرسة في مصادر مختلفة الخبر الصحفي... 

 :تقوم مجموعة ثالثة باستجواب أشخاص في الوسط المدرسي. اللقاء الصحفي 

 :وفريق قيق، وفريق  الخبر الصحفي،تقوم مجموعة رابعة بتحرير ما حضره فريق التح التحرير 

 .اللقاء الصحفي. ويقوم فريق مساعد بتصحيح وتدقيق ما حرره فريق التحرير

  :ية التيالصحف يوافقون على المادةمن جديد، و متعلمات والمتعلمونيجتمع الجلسة التحرير الثانية 

 ثم يقدمونها لفريق إذاعة األخبار وتقديمها. ستقدم، وكيفية ترتيبها،

  :على  ذاعتهايتسلم فريق إذاعة األخبار وتقديمها األوراق المحررة، ويقوم بإاإلذاعة واإللقاء

 المتعلمات

 في اإلذاعة والتليفزيون. يحصلكما  والمتعلمين

 صور.  –أوراق وأقالم  –تنظيم الفضاء على منوال صحيفة  –نماذج صحف وجرائد   المقترحة الوسائل

 : إعداد صحيفة القسم.2المشروع 

موضوع 

 المشروع

 إعداد صحيفة القسم تخبر عن أعمال المدرسة.

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

  حسب إلى مجموعات المتعلمات والمتعلمينيشرح األستاذ )ة( عناصر جريدة أو صحيفة. ويقسم 

حة  صف –صفحة الثقافة واألدب والفن –أبواب الصحيفة: )أربع صفحات: الصفحة األولى األخبار 

 صفحة التسلي والتفتح الذهني( . –الرياضة واأللعاب 

  .كل مجموعة تعد صفحة، وتقوم بإخراجها باألعمدة والصور حسب النماذج المساعدة 

 وتجميعها في الصحيفة مع إعطائها عنوانا. يتم جمع الصفحات وتصحيحها جماعيا 

 ةيتم استنساخها وتوزيعها أو تعليقها في القسم أو في سبورة أو مجلة حائطية بالمدرس. 

 صور. –أوراق وأقالم  –تنظيم الفضاء على منوال صحيفة  –صحف وجرائد  المقترحة الوسائل

 .وأنشطتها.إعداد مطوية أو ملصق للتعريف بمدرستنا : 3المشروع 
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موضوع 

 المشروع

 التصالامطوية تعرف بالمدرسة ويقومون بنشرها عبر تقنية من تقنيات  المتعلمات والمتعلمونيعد 

 الرقمية.

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

 .يشرح األستاذ )ة( معنى كيفية إنجاز مطوية، ثم يشكل مجموعات العمل ومسيريها 

  التي تمارس في المدرسة.يتم وضع تصميم للمطويّة، وجرد األنشطة 

 .تعبئة المطوية أو الملصق 

 .نشر المشروع المنجز وتقديمه في اإلذاعة المدرسية 

 مقصات. -صور –لصاق  -ورق كارتون ـــ ورق وعادي  المقترحة الوسائل

 . العرض ثناءلشفهي أاالتعبير  ،التعبير الكتابي ،: المشاركة في المشروعمن خالل ما يلي المتعلمات والمتعلمينيقوم أداء : التقويم

 (تعلمينوالم لمتعلماتاختيار مشروع واحد أو توزيع المشاريع الثالثة على ا الوحدة الرابعة: االبتكارات واالختراعات )يمكن

 المبتكرة )أدرج نموذج هذا المشروع في الكتاب المدرسي( المتعلمةالمبتكر و المتعلم: 1المشروع            

موضوع 

 المشروع

  هم أو احد منوبتنظيم معرض القسم في المبتكرات. كل  المتعلمات والمتعلمونفي هذا المشروع سيقوم

 مجموعات صغرى يجد فكرة ، ويحولها إلى ابتكار، ثم يصفه في بطاقة. 

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

 عات مجمو فرديا أو يوزعون إلى متعلمون والمتعلماتيشرح األستاذ )ة( فحوى المشروع، ويعمل ال

 صغرى.

 وادأي م اذج لمبتكرات في الصور، ويصفونها:  ماذا تحاكي؟ مننم متعلمون والمتعلماتيالحظ ال 

 صنعت ؟  

  في ،درسةي المف ،: عن طريق البحث عما يحيط به: في البيت)ـــــا(فكرة البتكاره متعلم)ة(يجد  كل  

 كتاب.

  لحجم.لوان وايفكر في األ -: يحاكي شيئا في الطبيعة )ـــــا(شكل ما سيبتكره متعلم)ة(يتخيل كل 

  دَّة.الُمع   : يضع تصميما البتكاره وينفذه مستعينا باألدوات)ـــــا(ابتكاره متعلم)ة(ينجز كل 

  مه.: اسمه، أجزاؤه وقطعه، فائدته واستخدا)ـــــا(بطاقة تصف ابتكاره متعلم)ة(يعد كل 

 في معرض القسم الخاص بالمبتكرات. )ـــــا(يعرض ابتكاره 

 . ..صور  –لصاق -أوراق وأقالم   المقترحة الوسائل

 ..: رسم لوحات أو مجسمات فنية باعتماد تدوير بعض المواد2المشروع 

موضوع 

 المشروع

 .لرسم لوحات أو مجسماتمجالت قديمة وأدوات مستعملة  المتعلمون والمتعلماتيوظف 

اإلنجاز طريقة 

 المقترحة

 .يشرح األستاذ )ة( فنون ابتكار الرسوم واألشكال، ويبين لهم هدف المشروع وموضوعه 

 ... يتم عرض بعض الصور أو الرسوم الموجودة في الكتب المدرسية أو الموسوعات 

  تلفةاد مخوسائل وموبمحاكاتها باستعمال صور من المجالت القديمة و المتعلمون والمتعلماتيقوم 

 يمكن تدويرها.

 كيفية إعداده. - موضوعه –تم التعريف يه في بطاقة: عنوانه كل عمل ي 

  ..ديمةقمجالت  -بقايا قطع القماش  -علب الورق المقوى  - مواد فارغةعلب -قنّينات بالستيكية  المقترحة الوسائل

 .لعبة األشكال الهندسية.: 3المشروع 

موضوع 

 المشروع

 التصالامطوية تعرف بالمدرسة ويقومون بنشرها عبر تقنية من تقنيات  والمتعلماتمتعلمون يعد ال

 الرقمية.

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

 .يشرح األستاذ )ة( أهمية التخيل في االبتكار، ثم يشكل مجموعات العمل ومسيريها 

   تالحظ كل مجموعة انطالقا من دائرة كيف

 تمكن  أطفال من ابتكار عدة أشياء. 

  ثم يقومون بصنع شيء معين بالشيء نفسه فرديا

اعتمادا على أشكال هندسية أخرى  مربعات، مثلثات، 

مستطيالت، دوائر، ثم تشتغل كل مجموعة على شكل 

 أو شكلين أو أكثر.

 ته، ووظيفهتحدد كل مجموعة للشيء المبتكر اسم .

 وجماليته. ته،وماد

  بطاقة شكله، ووظيفته.تقوم كل مجموعة باقتراح ابتكار وتشرح في 

 )يتم عرض المبتكرات في فضاء القسم. )االبتكار + اسمه +  بطاقته 

 ...مقص –لصاق  -أوراق  –مسطرة  –بيكار   -أقالم  المقترحة الوسائل

 . ثناء العرضلشفهي أاالتعبير  ،التعبير الكتابي ،: المشاركة في المشروعمن خالل ما يلي المتعلمات والمتعلمينيقوم أداء : التقويم

 (ينلمتعلمالمتعلمات وااختيار مشروع واحد أو توزيع المشاريع الثالثة على  الوحدة الخامسة: عالم البحار والفضاء )يمكن
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 : اكتشاف عالم البحار والفضاء )أدرج نموذج هذا المشروع في الكتاب المدرسي(1المشروع            

موضوع 

 المشروع

 ء. الفضاوبتنظيم معرض القسم تعرض فيه ملصقات حول عالم البحار  متعلمون والمتعلماتسيقوم ال 

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

 في مجموعات صغرى كل  متعلمات والمتعلمونيشرح األستاذ )ة( فحوى المشروع، ويعمل ال
 مجموعة

 تتكلف بابتكار معين.

  سيعد ملصقا يصف فيه ما يلي متعلمتينأو  متعلمينكل فريق من:  

 لبحاراق من ة، نباتات بحية، مناط: مخلوقات بحريمظهرا من عالم البحار أو الفضاء :عالم البحار -

 والمحيطات في العالم، منافع البحار وثرواثه، عالم السفن والبواخر.

 اتلمركباكتشاف الفضاء، السفن وا رحالت واكب واألجرام والنجوم والنيازك،الك :عالم الفضاء -

 الفضائية.

 صقات معلومات مكتوبة عن الموضوع، أو مل -عنوان الملصق   :إعداد الملصق:  يتضمن الملصق

 ،كتابيمكن أن أستعين بمجلة و -الملصق صور ورسوم تزين   -من مجالت ومواقع 

 أعضاء الفريق الذي أعد الملصق.

 في القسم، ويشرح ما يتضمنه لزمالئه وزميالته. : كل فريق يعلق الملصقعرض الملصق  

 . ..صور –لصاق -أوراق وأقالم   المقترحة الوسائل

 : أبطال وشخصيات من عالم الفضاء والبحار2المشروع 

موضوع 

 المشروع

 رسوما وقصصا عن عالم الفضاء والبحار. متعلمون والمتعلماتيعد ال

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

  رةص عالم البحار والفضاء مثي)ة( هدف المشروع وموضوعه مركزا على أن قصيشرح األستاذ 

 أو أفالم شاهدوها. متعلمون والمتعلماتوعجيبة كما تظهر في قصص قرأها ال

  وريةح –: السندباد شخصية من عالم الفضاء أو البحارعن يعد ملصقا أو بطاقة  متعلم)ة(كل 

 جول فيرن... –األتالنتيد  –البحر 

  ور.عمل بصالملصقات أو البطاقات بكتابة تعريف بالشخصية وتزيين ال المتعلمات والمتعلمونيعد 

  يعلق الملصق في القسم، ويشرح ما يتضمنه لزمالئه وزميالته متعلم)ة(كل. 

 لصاق ....  –مقص  –أوراق ملصقات أو عادية  –أقالم ملونة  -قصص  -كتب  –مجالت  المقترحة الوسائل

 .مسرحية: الكواكب الشمسية تتحدّث عن نفسها..: 3المشروع 

موضوع 

 المشروع

 مسرحية: الكواكب الشمسية تتحدّث عن نفسها، ويعرضونها.. المتعلمات والمتعلمونيعد 

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

  المتعلمات والمتعلمينيشرح األستاذ )ة( أهمية العمل المسرحي، ويقترح المشروع على. 

 مجموعات صغرى كل مجموعة تتكلف بكوكب أو نجم.عمل في تم الي 

 .تعد كل مجموعة معلومات عن الكواكب في شكل بطاقة 

  في ورشة على تحويل البطاقة إلى حوار مسرحي قصير. المتعلمات والمتعلمونيشتغل 

 .يرسمون رسما أو ينجزون مجسما أو قناعا يعبر عن الكوكب 

  أساس توزيع مقاطع الحوار فيما بينهم.تقدم كل مجموعة دورها في قالب مسرحي على 

 لصاق .... –مقص  –أوراق ملصقات أو عادية  –أقالم ملونة  -قصص  –كتب  –مجالت  المقترحة الوسائل

 . ثناء العرضلشفهي أاالتعبير  ،التعبير الكتابي ،: المشاركة في المشروعمن خالل ما يلي المتعلمات والمتعلمينيقوم أداء : التقويم

 (تعلمينالمتعلمات والم)يمكن اختيار مشروع واحد أو توزيع المشاريع الثالثة على الوحدة السادسة: األلعاب والرياضة 

 : التعريف برياضة من الرياضات )أدرج نموذج هذا المشروع في الكتاب المدرسي(1المشروع            

موضوع 

 المشروع

  ها. بالتعريف برياضة من الرياضات عن طريق عرض ملصقات حول المتعلمات والمتعلمونسيقوم 

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

  ،يشرح األستاذ )ة( فحوى المشروع 

 رياضة منعد ملصقا يصف ت متعلمتينأو  متعلمينمن  مكونةعمل في مجموعات صغرى يتم ال 

  :الرياضات  حسب ما  يلي

 .نوع الرياضة 

 هابطالشهر أأ -تاريخها ونشأتها  -شكل الملعب  –قوانين اللعبة  - عدد الالعبين) :وصف قوانينها 

  (.نهامارسوأبطال مغاربة ي -

  كتوبة عنمعلومات م -نوان الملصق ع :ما يلييتضمن    بإعداد ملصق المتعلمات والمتعلمونيقوم 

 ملصق.الفريق الذي أعد ال -صور ورسوم تزين الملصق   -الموضوع، أو ملصقات من مجالت ومواقع 

  كل فريق يعلق الملصق في القسم، ويشرح ما يتضمنه لزمالئه وزميالته.الملصقعرض :  
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 . ..صور –لصاق -أوراق وأقالم   المقترحة الوسائل

 : التعريف بألعاب تقليدية قديمة  :2المشروع        

موضوع 

 المشروع

 يديةالتقل عن طريق عرض ملصقات بالتعريف بلعبة من األلعاب  لمتعلمات والمتعلمونسيقوم ا 

 القديمة التي كان األطفال يلعبونها في الدوار أو الحي أو ال يزالون يمارسونها.

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

  ،يشرح األستاذ )ة( فحوى المشروع 

 عاببلعبة من األلعد ملصقا يعرف ت متعلمتينأو  متعلمينعمل في مجموعات صغرى من يتم ال 

 التقليدية القديمة.

 (.وسائل اللعب... –شكل الملعب  –قوانين اللعبة  -عدد الالعبين ) :وصف قوانينها 

  توبة عنمكمعلومات  -عنوان الملصق  :ما يليبإعداد ملصق  يتضمن  المتعلمات والمتعلمونيقوم 

 الفريق الذي أعد الملصق. -صور ورسوم تزين الملصق   - الموضوع

 كل فريق يعلق الملصق في القسم، ويشرح ما يتضمنه لزمالئه وزميالته. ملصقعرض ال : 

 لصاق ....  –مقص  –أوراق ملصقات أو عادية  –أقالم ملونة   المقترحة الوسائل

 .مسرحية تعرف بأبطال وبطالت الرياضة الوطنية: شخصية رياضة وطنية تتحدّث عن نفسها.. : 3المشروع 

موضوع 

 المشروع

ة لوطنيمسرحية في صيغة حوار حول شخصية من أبطال وبطالت الرياضة ا متعلمات والمتعلمونيعد ال

 تتحدّث عن نفسها، ويعرضونها..

طريقة اإلنجاز 

 المقترحة

  المتعلمات والمتعلمينيشرح األستاذ )ة( أهمية العمل المسرحي، ويقترح المشروع على. 

 شخصية من أبطال وبطالت الرياضةبعمل في مجموعات صغرى كل مجموعة تتكلف يتم ال 

 الوطنية.

 الشخصية الرياضية الوطنية. عن تعد كل مجموعة معلومات 

  في ورشة على تحويل البطاقة إلى حوار مسرحي قصير. المتعلمون والمتعلماتيشتغل 

 الحوار فيما بينهم. تقدم كل مجموعة دورها في قالب مسرحي على أساس توزيع مقاطع 

 لصاق .... –مقص  –أوراق ملصقات أو عادية  –أقالم ملونة  -قصص  –كتب  –مجالت  المقترحة الوسائل

 . ثناء العرضلشفهي أاالتعبير  ،التعبير الكتابي ،: المشاركة في المشروعمن خالل ما يلي المتعلمات والمتعلمينيقوم أداء : التقويم

 

 لمشروع الوحدة: الخطوات المنهجية -4

 

 

 

 

 

 التمهيد

 يذكر األستاذ)ة( في بداية الحصة بالغايات المستهدفة من إنجاز مشروع الوحدة؛ *

حدة ل الويوجه المتعلمات والمتعلمين إلى اقتراح ما يرونه من مشاريع مناسبة تتوافق مع مجا *

 ويكمل معطى بحاجة إلى المزيد من التوضيح والدراسة.

 التخطيط

 ذلك ،روعالمش إنجاز مراحل أو خطوات أهم من المشروع اختيار عملية تعد ع:المشرو اختيار أوال:

 بالمناس تياراالخ في الفشل أو يءالس االختيار بينما المشروع، نجاح في يساعد الجيد االختيار ألن

 ،الجدوى عديمة خطوات الالحقة األخرى الخطوات من ويجعل ،الحتمي للفشل المشروع يعرض

 يلي: ما مراعاة الخطوة هذه لتحقيق )ة(ستاذاأل وعلى .الوقت إهدار في وتتسبب

ً  وضوعام المشروع يعالج أن -     ته؛معطيا بعض ويكمل المدروس بالمجال يرتبط ونافعا هاما

 فيه؛ يللمض ويحفزهم اهتمامهم ويشد والمتعلمات المتعلمين نضج بمستوى المشروع يكون أن -   

علمات للمتويحمل معنى بالنسبة  ؛الت متنوعةاخصبا يثير أنشطة متعددة ويمس مجأن يكون  -   

 والمتعلمين؛

 ؛حتاجهاي التي المتطلبات حيث من يااقتصاد وعرالمش كوني أن -   

عل تج واضحة أو إنسانية تدور حول مشكلة اجتماعية صيغة وضعيات تعليميةأن يكون في  -   

 .حسب قدرات كل واحد منهم يشعرون بميل حقيقي لبحثها وحلها المتعلمات والمتعلمين

 لالعم سير تبين مفصلة خطة وضع من البد مشروع أي ينجح لكيثانيا: التخطيط إلنجاز المشروع: 

  :يلي ما ستاذ)ة(األ يراعي ذلك ولتحقيق .إلنجازه الالزمة واإلجراءات ه،في

 ؛المشروع لتنفيذ واضحة خطة ستاذ)ة(األ مع بالتعاون )ة(المتعلم يضع -   

 ؛ومحددة واضحة الخطة خطوات تكون أن ينبغي -   

 يها؛ف نظرهم ووجهات آرائهم وإبداء الخطة وضع في األساس الدور والمتعلمين للمتعلمات -   

 في: )ة(وفي هذه المرحلة يتمثل دور األستاذ * 

توفير المحامل والمواد واألدوات الالزمة، أومساعدة المتعلمات والمتعلمين على انتقاء الوظيفي  -   

 الحصة األولى: التخطيط

 مشروع الوحدة
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 منها؛

 لتربوية القابلة لالستثمار دونما تكلفة وال تكلف؛تحديد مجاالت األنشطة ا -   

 ضبط األهداف التربوية المراد تحقيقها؛ -   

 ؛وضع استراتيجيات التدخل المالئمة لمقتضيات دوره التعديلي -   

  .إلى النشاط متعلم)ة(تهيئة وضعيات دينامية تستثير دافعية ال -   

مات المتعليدعى  تصورا وإنجازا وتقييما النهائيوحالما يتبلور المشروع ويصاغ في شكله  *

 والمتعلمون إلى:

راحل وتنظيم م ،وتوفير الوسائل الالزمة ،وتكوين المجموعات وتقاسمها، المهمات حديدت -   

 ؛اإلنجاز

 ؛يربطه ببقية عناصر المجموعة التي ينتمي إليها بعقد شخصي متعلم)ة(كل  التزام -   

ع أفراد م، ويتحمل مسؤولية تنفيذها بتعاون وتكامل سيتعهد بإنجازها المهمة التياختيار  -   

 المجموعة؛

د قعا لما عضها تبأو بتعديل ب ،جماعيا إما بتطبيق جميع بنوده االلتزامو ،العقد الذي أرسوه تبني -   

 أثناء اإلنجاز؛ يظهر من مستجدات

 .فشله فيتحملون طوعا مسؤولية نجاحه أو في المشروع االنخراط -   

وسائل عن ال لمتعلمات والمتعلمونيبحث االمجموعات بعد تقاسم األدوار بصفة فردية أو ضمن  *

 الموكلة إليهم. المادية الكفيلة بتحقيق المهمة

 

 

 

 

 التمهيد

 يذكر األستاذ)ة( في بداية الحصة بالغايات المستهدفة من إنجاز مشروع الوحدة؛ *

ل التي ألعمايستحضر المتعلمات والمتعلمون المشروع المتفق عليه، والخطة المقترحة لتنفيذه، وا *

 .نتاج المنتظر()الموضوع، المحتوى، منهج العمل، اإل تقاسموها.

 اإلنجاز

 )ة( على، لذلك يحرص األستاذجراءات والمحطات والمواعيدجملة من اإليستوجب تنفيذ المشروع  *

 أن:

ق عليه خالل حسب ما تم االتفا تنفيذ جوانب المشروع في المتعلمات والمتعلمينتبدأ مجموعات  -   

 طةخ نودب في المتمثل النظري الجانب ترجمة المرحلة هذه في يتم حيث، مرحلتي التخطيط والتنظيم

 ؛محسوس عملي واقع إلى المشروع

 ؛نجازهاإل ونمع األنشطة ويتحمس المتعلمات والمتعلمون يتفاعل -   

 ؛استثمارها ونعن المعلومة ويحسن ونيبحث -   

 ؛لمجموعةيلتزم بما تتفق عليه ا، والمساعدة لبقية عناصر الفريق كل فرد في الفريق يقدم -   

 ؛بأعضاء القريق عند االقتضاءيسعى لحل ما يعترضه من مشاكل ويستعين  -   

رائه آمصادر مختلفة للمعرفة لدعم  يؤلف بين، ونجاز العمليختار ما يصلح من أدوات إل -   

 ؛ومواقفه

 ؛يستغل الخطأ ويجعل منه وسيلة للتعلم، ويحترم الرأي المخالف -   

 ؛يستفيد من إمكانيات الفريق ويعتبرها مصدر إثراء لمعارفه الخاصة -   

 ؛هات مجموعتويستغل تقييمه لتطوير قدراته وقدر ،ويقيم عمل زمالئه بتجرد ،يقيم عمله بنفسه -   

 ؛يعدل مواقفه وأفعاله في ضوء المالحظات الموجهة إليه من قبل زمالئه -   

 ل.يتخذ النقد البناء حافزا للتقدم في العم -   

 ويتمثل دور األستاذ)ة( في هذه المرحلة، في: *

ة كل منوط بعهدعند االقتضاء لضمان التوازن الوظيفي بين مختلف األدوار وحجم العمل ال التدخل -   

 ؛عنصر

ائم د تحبط عزإذكاء جذوة الحماس والتنافس النزيه بين المجموعات دون إسقاط أحكام معيارية ق -   

  هم؛البعض من

 ؛زمتينمع تأمين ظروف الوقاية والسالمة الال ،نجاز عند االقتضاءتقديم بعض تقنيات اإل -   

 ؛وتسهيل مساراتهاالمجموعات، إرساء قنوات التواصل بين  -   

 ؛هاقدوا عليبقواعد العمل الجماعي التي تعا ،كلما دعت الحاجة المتعلمات والمتعلمين ريذكت -   

 ؛ف المرسومةهم إلى المراجعة المستمرة لعملهم لتالفي االنحراف عن األهداتدعو -   

 ؛ههم إلى قيمة تنظيم العمل وأهمية االلتزام باحترام مواعيد االنجازينبت -   

 ؛ع عليهايشجالتن المبادرات الجيدة ويثمت -   

  والمتعلمين؛ متعلماتال بين والتعاون الجماعة روح تنمية -   

 الثانية والثالثة: اإلنجاز تانالحص
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 ؛عمله ألداء غيره على االتكال وعدم منه المطلوب بالعمل منهم كل قيام من التحقق -   

فكار جوه من أوما أنت ،المتعلمينالمتعلمات وم حصيلة تأليفية تستثمر ما ترسب من حوارات يقدت -   

 .حول أشغالهم

 :عند انتهاء األشغال المبرمجة *

ى التزامهم وكيفيات إنجازها ومد، لتقدير درجة تنظيم المهمات المتعلمات والمتعلمونيتجمع  -   

 عليها؛وفق المراحل المتفق  العملبتنفيذ قواعد 

 ؛بصفة فردية وجماعية هابالفوائد التي حصل متعلم)ة(يصرح كل  -   

كل  ونصيب، من خالله قيمة المنتوج المتعلمات والمتعلمونهذه المرحلة تمثل جردا نهائيا يدرك  *

راتهم مية قدوهي مناسبة سانحة لتن. ويعبرون عن آرائهم لفظيا، عنصر منهم في إنجاح المشروع

 .التواصلية

 التقويم

 :ـــب والمتعلمات المتعلمون يقوم (ة(األستاذ من ومساعدة بتوجيه *

 ؛ومناقشتها مجموعة كل داخل المنجزة األعمال تقاسم -   

 ؛اإلضافة وأ بالحذف أو والتصحيح والتنقيح بالتعديل المناقشة نتائج ضوء في األعمال تحسين -   

 تقييم اإلنتاج النهائي ويكون بــــالتحقق من: *

 ؛تقان إخراجهإنتاج ومدى استكمال اإل -   

 ؛وعمدى القدرة على الربط بين المعارف والمفاهيم المتصلة بالمواد المعنية بالمشر -   

 .القدرة على التواصل والتبليغ )التعبير الشفوي والتعبير الكتابي( -   
 

 

 

 التمهيد

 يذكر األستاذ)ة( في بداية الحصة بالغايات المستهدفة من إنجاز مشروع الوحدة؛ *

 ها،يتهيأ المتعلمات والمتعلمون فرادى أو حسب المجموعات لتقديم مشاريعهم المتفق علي *

 تغيير فضاء القسم حسب نوعية عرض المشروع. *

 العرض

 :ــــب والمتعلمات المتعلمون يقوم (ة(األستاذ من ومساعدة بتوجيه *

 ي،الشفه العرض) المختلفة العرض وسائل باستخدام النهائية صيغتها في المشاريع عرض -   

 لغويةال الممارسات مختلف بتوظيف...(، الرقمية الوسائط باستخدام العرض الحائط، على العرض

 ؛والكتابية ئيةراوالق الشفهية

 تجربة خارطة، مجسم عرض غنائي، أو مسرحي عرض نص، إنجاز مثل ملموس عرض -   

 (،إلخ ...لعبة رياضية، تظاهرة بحث حفلة، يدوي، أو فني إبداع علمية،

 اعتمادا على: وتقويمها العروض مناقشة -   

 ؛رصد المهارات المكتسبة من خالل إنجاز المشروع •

 ؛المشروعرصد مظاهر البناء المنهجي في إنجاز  •

 فيه؛ الخطوات العملية التي اتبعت •

 ؛عتمد عليهااالتي  )المعرفية أو التقنية أو المهارية أو المادية( المصادر العلمية •

 .النتائج التي تم التوصل إليها •

 سبورة القسم، أو سبورة المدرسة، ويتشارك مع مختلف فئات علىيعلق المشروع المنجز  *

 عن طريق إقامة معرض مدرسي لألنشطة والمنجزات.المتعلمات والمتعلمين 

 

 

 سبل تنفيذ المنهاج

 
 التقويم التشخيصي األسبوع األول

 

 

 

 

 

 

 

 العرضالحصة الرابعة: 

 األهداف

 يهدف التقويم التشخيصي إلى تحقيق األغراض التالية:

 ن األستاذ)ة( من كشف مؤهالت المتعلم)ة( ومكتسباته السابقة؛يمكت-

 مسبقا، والعمل على تفاديها؛ه على توقع الصعوبات تساعدم -

ه على تحديد درجة التعلم وإيقاعه بناء على مؤهالت المتعلمات تساعدم -

 والمتعلمين؛

 هم لتتبعهادعدإئ المتعلمات والمتعلمين للمقرر الدراسي الجديد، ويهيت -

 األستاذ)ة( على بناء وضعيات مناسبة لالنطالق؛ ةساعدم -

 المتعلمات والمتعلمين المتعثرينإرساء برنامج تطبيقي لمواكبة  -

 .وتتبعهم

 

 

 الوسائل المساعدة

 الكتاب المدرسي؛ -

؛السبورة -  

أسبوع التقويم التشخيصي؛أنشطة مختلف  -  

تشجير، صور، بطاقات،  وسائل أخرى:  -

 جداول، ترسيمات...
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 المدرسي(من الكتاب  7)انظر الصفحة:   التقويم التشخيصي ألنشطة القراءة

 

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

هم ن بمعارفعيني" مستمغربية في الوقاية المدنية اإليطاليةينطلق المتعلمات والمتعلمون من عنوان النص " * التمهيد

 وتمثالتهم السابقة عن مغاربة العالم، ليبنوا تصورا أوليا عن قراءته؛

ة من مدين غربيةيساعدهم األستاذ)ة( من خالل بداية الفقرة األولى في النص:)اسمها نادية لخدايدي، هي م *

 ة..( علىبسرع طنجة..( والفقرة األخيرة:)تأكد لديها أن المرأة المغربية تتمتع بقدرة فائقة على التطور

 تمحيص فرضيتهم لقراءة النص، وينطلقون منه لقراءته.

 تسميع النص بكيفية معبرة؛ - همالقراءة والف

 ي:ة بما يلمتعلققراءات المتعلمات والمتعلمين. يحرص األستاذ)ة( هنا على المهارات القرائية السليمة ال -

 مخارج الحروف، المد والوصل، التلفظ السليم مع الطالقة؛ •   

 احترام عالمات الترقيم؛ •   

 مطابقة المعنى العام لمقتضى الحال؛ •   

 يتخلل القراءة الفردية تبسيط الرصيد المعجمي، وتوضيح المقروء بأسئلة موجهة، مثل: -

ْ اِ  •     ريط ة   ْمأل  ةِ  خ  ز  ( : ٱْلك ِلم  ةِ  عائِل ة   لْ مِ كْ أ   •.     )ب ر     .) ِدراس ة)  :ٱْلك ِلم 

ة   عِ ض   •     كانِ  في Xٱْلع الم  ةٍ  ِلكُلِّ  ٱْلُمناِسبِ  ٱلشَّْرحِ  م   :ك ِلم 

 ط ل تْ ه      س ك ن تْ    ه ب ط تْ                                             
ل تْ         .روما بِأ ْرِض  ِخالل ها ن ز 

ل تُ       رِ  ِلِشراءِ  الّسوقِ  إِلى ن ز   .ٱْلُخض 

ل تْ        .ٱلثّاِلثِ  ٱلّطاب قِ  ِمن   ن ز 

ل تِ       ةً  ٱأْل ْمطارُ  ن ز   .غ زير 

عْ  • وابِ  ت ْحت   س ْطراً  ض   :ٱْلُمناِسبِ  ٱْلج 

ك ث تْ  رِ  في ٱلْخدايِدي ناِدي ةُ  م  ْهج   .سنة 30و 18 بين الفرق  .سنة 30 .سنة 18 :ٱْلم 

ةِ  ِمن   بْ طِّ ش   •    ً  ي كُنْ  ل مْ  ما ٱْلقائِم  ةِ  في س ب با  :ناِدي ة   ِهْجر 

ةُ  ا لتَّع ل مُ  راس  ٱلدِّ ةُ  و  ياح  ٱلتَّْجوالُ  ا لّسِ لُ  و  ُ  ِمْهن ةٍ  في ا ْلع م  ة  ٱأْل ْهلِ  ِزيار 

طٍّ  ِصلْ  •    ل ةٍ  كُلَّ  بِخ  ْرح   :يُناِسبُها بِما م 

د تْ       ج  ظيف ةً  و  ةُ  شابَّة   ناِدي ةُ            .ٱلدَّْول ةِ  في راقِي ةً  و  غير  نِّ  ص   .ٱلّسِ

تْ       ر  راس ةِ  إِيطاِليا إِلى هاج  عٍ  في ٱاِلْنِدماج   تُريدُ  ناِدي ةُ              .ِللدِّ  ٱْلُمْجت م 

ل تْ       ص  ْسؤول ة   ناِدي ةُ             .ٱْلماْست رِ  ش هاد ةِ  ع لى ح  ِر ٱ د ْول ةِ  في م  ْهج   ْلم 

ثُ  ب د أ تْ       لٍ  ع نْ  ت ْبح   .ِدراس ت ها أ ْنه تْ  ناِدي ةُ                   .ع م 

ليها ما إن يضيف المقترحة في الكتاب المدرسي لتقويم وتدعيم ما تقدم، ويمكن أيوظف األستاذ)ة( األنشطة  *

  يراه مناسبا.

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى: - التحليل والتركيب

 قررت، خوض، تقتنع، يؤهل.الكلمات التالية في جمل من إنشائهم:  توظيف •   

 إكمال الفقرة التالية بما يناسب من النص في سطر أو سطرين: •   

ْرأ ة   أ نَّ  ل د ْيها أ كَّد  "ت   ْغِربِيَّة   ٱْلم  تَّعُ  ٱْلم  ةٍ  ت ت م  رِ  ع لى ةٍ فائِق   بِقُدْر  ةٍ  ٱلتَّط و   ....بِسُْرع 

 يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير القراءة ودعمها. ملحوظة:

 

 من الكتاب المدرسي( 9و 8)انظر الصفحتين: التقويم التشخيصي ألنشطة الظواهر اللغوية 

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ة؛ المدروس لغويةيختار األستاذ)ة( الوضعية المالئمة إلثارة مخزون المتعلمات والمتعلمين من الظواهر ال * التمهيد

 ينة؛ية معفيقترح أنشطة تقويمية داعمة يستهدف كل واحد منها تصفية صعوبات لغوية ترتبط  بظاهرة لغو

 البيداغوجية. يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على فهم التمارين وأوامرها *

 :تحويل وصرف - إجراءات التقويم 

يقترح األستاذ)ة( أنشطة لغوية يسعى من خاللها إلى ترويج الرصيد المكتسب في الصرف والتحويل  *

وتقويمه ودعمه عن طريق أسئلة توجيهية محددة، ويمكن االستئناس باألنشطة الواردة في كتاب المتعلم)ة(، 
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 فيعرض على المتعلمات والمتعلمين قائمة تضم:

 ويطلب منهم أن يصلوا بين كل فعل ونوعه:أفعاال صحيحة وأخرى معتلة  •   

ذ               لَّ  - أ خ  د   – ح  ج   .ش كا - قدم - نال   – و 

ل ْلُت  –ُخذْ  –نأمُل  –األفعال التالية: )أخذُْت  •    لضمائر اهم أن يحولوها حسب أ ِجدُ( ويطلب من –أ ْشكو  –ح 

، أنِت، أنتما، أنتم، هم، هن.  التالية: أنا، أنت 

ر جمع المذكلى المثنى، والعاِلم ( ويدعوهم إلى تحويلها إ –نائِماِن  –ف تاة   –الكلمات التالية: )ُمهاِجر   •   

 ) السالم، والجمع المؤنث السالم.

 :تراكيب -

 يكتب األستاذ)ة( الفقرة المقترحة للشكل في كراسة المتعلم)ة( على السبورة؛  *

 يكلف بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على شكلها بلون مغاير؛ *

ويكون  خطاء،يتابع األستاذ)ة( وبقية المتعلمات والمتعلمين إنجازات أصدقائهم، ويتدخلون لتصحيح األ *

ارة من ه بإشالتصحيح أوال فرديا حيث يصحح المتعلم)ة( خطأه بنفسه، وإذا تعذر األمر عليه يتدخل زمالؤ

 تاذ)ة(؛ مع التذكير بالقاعدة الضابطة كلما لزم األمر ذلك؛األس

 يقترح األستاذ)ة( أنشطة داعمة لها عالقة بالصعوبات التي تم رصدها. *

 ثل: مدرسي، ماب اليساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على إنجاز األنشطة التقويمة المقترحة في الكت *

 لتالية:ول به، والمفعول ألجله، والمفعول المطلق، في الجمل اتحديد الفعل، والفاعل، والمفع •   

تْ  تْ  .طن ْجة   ناديِة   غاد ر  ْغب ةً  ناِدي ةُ  ساف ر  راس ةِ  في ر  ث تْ  .ٱلدِّ لٍ  ع نْ  ةُ ناِدي   ب ح  تْ  .ع م  ح  ً  ناِدي ةُ  ن ج   .يراً ك ب ن جاحا

ع  الشَّْكِل ٱْلُمناِسبِ  ٱلنّاِسخِ  لِ اْعمْستِ اِ  •    : م  تْ صا - ك أ نَّ  - زال   ما – ل ع لَّ  التّاّمِ  ل ْيث   - كان   - ر 

ْرموق ة   ش ْخِصيَّة   نادْي ة................ ك  ، .................... م  ّسِ  .أْيِهِ بِر   ُمت م 

ط رُ  ......................... قَّفُ  ٱْلم   .ت طيرُ  ة  ف راش   ٱْلبِْنتُ  ................... ،ي ت و 

 إمالء: -

مدروسة، ية اليبني األستاذ)ة( أنشطة تقويمة داعمة تتوخى تصفية الصعوبات المرتبطة بالظواهر اإلمالئ *

 ويمكن االستئناس باألنشطة التقويمية المقترحة في الكتاب المدرسي، مثل:

 ( فيما يلي: ت ( وْ ( أ   ة ( أ وْ   )ةـــ ) ب ٱْلف راغِ  ءِ لْ م   •   

أ   ناِدي ةُ  ْغِربِيَّة  .... ٱْمر  ساف ر ،....ــــٱْلق ديم  .... ــط ْنج  .... بُيو في.... ن ش أ   م   ِمثْلُ  ثْلُهامِ  أُروبّا، إِلى..... و 

ُوصولِ  ِللتَّع ل مِ .... ٱلطَّموحا ب ل ِدها.... ب نا جا أ ْعلى و  ناِصبِ .... د ر   .ٱْلم 

ْمزةِ  ٱْلف راغِ  ءِ لْ م   •     :ٱْلُمناِسب ةِ  بِٱْله 

ديقي ني.....ـه نَّ  ميلي اد.......ـــفُ  ص  ز  قال   ٱْلعيِد، بُِمناس ب ةِ  ـــلـوا.... و  يِّ  إِنَّهُ  لي و   ةً،سارَّ  ةً ...ــُمفاج  .... ــيُه 

سا في ٱْلب ْيتِ  إِلى ف د ع ْوتُُهما عي كاُل...ـــي   ك يْ .... ٱْلم  ْلوىٱلْ  ِمن   ل ذَّ  ما م    .ح 

ْمدُود ةِ  ٱأْل ِلفِ  عِ ضْ و   •    قْ  أ وِ  ( ا  )ٱْلم  ةِ ٱْلم  كانِ  في ( ى  )ُصور   :ُمناِسبِ ٱلْ  ٱْلم 

ْردُ ....  ــن م ِديق تِنا، في ٱْلو  س م ح  رُ ... ــو  ميع   أ بي.... ــــد ع  ف   ...ــٱأْل ْعل إِلى بِها ٱلشَّج   ا،بِه ٱْلِعن اي ةِ  إِلى ٱْلج 

أ ْوص  .ٱلنَّبات   ....ـــي ْرع   بِأ نْ  واِحدٍ  كُلَّ .... ـــو 

 لى الفئةإنسبة يتتبع األستاذ)ة( عملية التصحيح الجماعي والفردي للمتعلمات والمتعلمين، وبالخصوص بال *

 المتعثرة منهم.

 يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير الظواهر اللغوية ودعمها. ملحوظة:

 

 

 من الكتاب المدرسي( 9الصفحة: )انظر  تقويم أنشطة مكون التواصل الشفهي

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 التسميع: * أثناء التسميع

ل عاني وتمثوفق شروط التسميع الرامية لتقريب الم "مغربي فخر للمغاربة" ع األستاذ)ة( نصيسمِّ  -    

 المواقف لدفع المتعلمات والمتعلمين للتعبير عن الفهم األولي للمسموع؛

 ئيسية، صيته الريستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالمسة القضية الجوهرية في النص، وشخ -   

لحكومة ابم كلفته  ؟متى تعرف المغاربة على هذه الشخصية المغربية ؟يتحدّث النّصّ عمن  مثل:بأسئلة 

 ؛اذكر أسباب تكليفه بهذه المهمة ؟األمريكية

مضمونه  علمين منبناء على مؤشرات الفهم األولي يعيد األستاذ)ة( تسميع النص لتمكين المتعلمات والمت -   

 من خالل التركيز على فقرات وجمل النص المساعدة على ذلك.

  الفهم: *

 ثل:م، ناصرهيفتح األستاذ)ة( حوارا مع المتعلمات والمتعلمين لفهم المسموع، واستحضار مضمونه وع -   

 استمع إلى النّّص وأكمل المسموع بما ترسخ في ذهنك مما سمعته: •

أنساه تألقه بلده المغرب. ظل الوطن في القلب والوجدان. عمل أستاذا ما الذي لم يذكر في النص مما يلي:  ٠   
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 . شارك بشكل مباشر في اكتشاف لقاحات متعددة. في جامعة كمبريدج

ُ  انٍ دلْ بُ بِ  حال  ٱلرِّ  تِ طَّ ح   ة  ر  هاجِ مُ  يور  طُ اذكر ما فهمته من العبارة التالية: "  ٠     صيلِ حْ لتَّ ٱ وار  شْ مِ  ل  مِ كْ تُ رى لِ خْ أ

   ". ة  يَّ نِ هْ مِ ٱلْ  ة  سير  م  ٱلْ  هُ د  عْ ب  و  

 التحليل واالستثمار: *

 ثل:م، ءاتبواسطة إجرا المسموع بعض المؤشرات والعناصر المميزة للنص ات والمتعلمونيلتقط المتعلم ٭

 :ش ف ِهيّا ع ْنها بِّريُع  و تشخيص المتعلم)ة( للموقفين التاليين بعبارات من إنشائه ٠   

جاء   - ليد   اِلْختِيارُ ٱو  ْغِرِبي  خِ ٱْلعاِلُم ٱلَّتي قام  بِها ٱْلُجهوِد ٱو   ةٍ.الل  س ن واٍت ع ديد  ْلم 

ْغم  ٱْنِشغاالِت ٱْلعاِلِم  - ر  د ةِ و  ً قائِ  ل  ظ  ي   هِ نِ ط  و  بِ  ف إِنَّ ت ع ل ق هُ  ،ُمْنِصٍف ٱْلُمت ع دِّ  .ما

ةِ  ع نْ  ْحكييو   ،التالية ٱْلبِطاق ة   ع بِّئُ ي ٠     : ش ف ِهيّا هذا العالم سير 

 .................المناصب التي شغلها:   .................متى لمع اسمه: ......... ه:اِْسم

قَّْقتُهُ  ٱلّذي ا لنَّجاحُ  .................. كلف بها:ما المهمة التي  ط ن ح   ...........ه: ِلو 

 يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير مكون التواصل الشفهي ودعمه. ملحوظة:

 

 من الكتاب المدرسي( 9)انظر الصفحة:  تقويم أنشطة التعبير الكتابي

 

 التعلميةاألنشطة التعليمية  المراحل

 يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين الستحضار رصيدهم المكتسب حول مهارة الكتابة. * التمهيد

 :ا يلي"، فينجزون ممغربية في الوقاية المدنية اإليطاليةينطلق المتعلمات والمتعلمون من نص " * إجراءات التقويم 

س  تَّ ا ل •    ةِ  ع ْرِض  في عُ و  ع   أ ْسطٍُر، أ ْرب ع ةِ  في ناِدي ة   قِصَّ  :ٱآْلِتي ةِ  ٱْلبِطاق ةِ  بِع ناِصرِ  ان ةِ اِلْستِعٱم 

ْغِربِ  ب ل دُها − اِْسُمها ن   − ٱْلم  تْ  ٱلَّذي ا لّسِ ر  تْ  ٱلَّذي ا ْلب ل دُ  − فيهِ  هاج  ر  ضُ  − إِل ْيهِ  هاج  تْ  ٱلَّذي ا ْلغ ر  ر   هاج 

ل تْ  الَّتي ا لشَّهاد ةُ  − أ ْجِلهِ  ِمنْ  ص  ْنِصبُ  − ع ل ْيها ح   .هُ ب ل غ تْ  ٱلَّذي ا ْلم 

 يكتبون مسودة للموضوع عن طريق: •   

س ب   ٱْلع ناِصرِ  ب ْين   ا لتَّْركيبِ  -1  .ت س ْلسُِلها ح 

وابِط   مِ اْخدْستِ اِ  -2 ، :ٱْلع ناِصرِ  ب ْين   ر  ، و   ......ذ ِلك ،ب ْعد   ثُمَّ، ف 

ةِ  ِصياغ ةِ  -3  .س ليمٍ  بِأُْسلوبٍ  ٱْلِفْقر 

 يصححون ما كتبوه ويعرضونه على زميالتهن وزمالئهم. •   

 يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير التعبير الكتابي ودعمه. ملحوظة:

 

 

 الوحدة األولى

 

 المجال: مغاربة العالم

 

 

 

 

 

 األهداف المحققة للكفايات:

 ة( متمكنا من:ينتظر في نهاية هذه الوحدة أن يصير المتعلم)

 ؛القراءة السليمة والمعبرة بدقة وسرعة وطالقة -

 ؛فهم المقروء والتفاعل مع مضمونه؛ من خالل أنشطة المالحظة والفهم والتحليل والمناقشة -

 ؛تنمية ذوقه الفني بالوقوف على جمالية التعبير في النص الشعري -

 ؛استراتيجيات المفرداتإثراء رصيده المعجمي المرتبط بالمجال باستخدام  -

 ،توظيف استراتيجيات الفهم القرائي: )ما قبل القراءة، أثناء القراءة، ما بعد القراءة( لبناء المعنى -

 تقديم

األكثر استقباال لهم، تسعى هذه الوحدة إلى تعريف المتعلمة والمتعلم بمغاربة العالم، والبلدان 

ابي لهم فيها، واألدوار التي يضطلعون بها في تقوية مكانة المغرب، والمساهمة جوالتعايش اإلي

 في تنميته االقتصادية من خالل نصوص متنوعة تروج معجما وظيفيا يرتبط بالمجال.
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وء من ثمار المقر، واستاالستمتاع بالقراءة الحرة، والتدرب على البحث سعيا لتنمية مهارات الفهم والتحليل والتقويم والتركيب -

 ؛لمسترسلةخالل حصص القراءة ا

 ؛القدرة على فهم المسموع وتحليله ومناقشته واستثماره من خالل حصص القراءة السماعية -

 ؛يابي والشفهه الكتيفا سليما في تواصلظالتعرف على الفعل المجرد والمزيد، والصحيح والمعتل والتمييز بينها، وتوظيفها تو -

بالشكل  والعبارات لكلماتوأخواتها، واستثمارها شفهيا وكتابيا، وأثناء ضبط ا سمية، وكانالتعرف على أنواع الخبر في الجملة اال -

 ؛التام

 ؛تابيةرسم التاءين المربوطة والمبسوطة، وهمزتي الوصل والقطع رسما صحيحا، واستحضار ذلك أثناء تطبيقاته الك -

ي تحديد فشاركة ص نص سردي أو إخباري، والمترجمة المتعلم)ة( أفكاره والتعبير عنها كتابة من خالل توظيفه لمهارة تلخي -

 ؛عناصرها وتحليلها موظفا تعلماته المكتسبة في الوحدة

ل حاط في بناء فهم معمق حول القضايا والموضوعات المرتبطة بمجال الوحدة عن طريق إعداد مشروع يساعد على االنخر -

 ها التكنولوجيا الحديثة كلما أمكن ذلك.مشكالت واإلجابة عن تساؤالت؛ باستثمار مصادر المعلومات بما في

 

 جذاذات الوحدة األولى: مغاربة العالم

 

 األسبوع الثاني مكون القراءة حصص 3 /األول  النص الوظيفي
 

 " ناسا مغربي في "العنوان: 
 

                     

             

             

             

             

              

 

  

       

 

 

 من الكتاب المدرسي( 13و 12و 11انظر الصفحات: )  الحصة األولى: القراءة والفهم
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ن لمتعلميات وابأسئلة استثارية مشوقة، تخلق لدى المتعلم يشرع األستاذ)ة( في تنفيذ مقتضيات الحصة التمهيد

وفي  لمهجرأدوار مغاربة العالم وما أسدوه من خدمات في بلدان ا لىأفق انتظار، ينصب مضمونها ع

لى شخصية كمال الودغيري، والعوامل التي ساعدت عبلدهم المغرب، تكون مدخال للتعرف على 

 .نجاحه في المهجر

المالحظة 

 عوالتوق

وان العن يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى التعرف على محتويات الصورة ومؤشرات *

 وربط ذلك بالنص من خالل:

 
  ، مكوناتها: األشخاص، األشياء...المنظر العام للصورة -

 ؛االختيار من الفقرة األولى عبارة تدل على ما يتوقع قراءته في النص -

 األهداف

؛التدرب على قراءة مكونات الصورة وربطها بموضوع النص -  

؛السليمة والمعبرة؛ مع مراعاة عالمات الترقيمالتمرن على القراءة  -  

التعرف على شخصية كمال الودغيري، وما أسدته للمغرب داخليا  -

 ؛وخارجيا

 ؛فهم المتعلم)ة( معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة -

تحليل النص وإدراك العالقة التي أنشأها هذا المغربي في المهجر،  -

 ؛على نجاحهوالعوامل التي ساعدت 

استثمار معجم النص وأساليبه في مواقف تواصلية ترتبط بإسهامات  -

 مغاربة العالم في المجاالت العلمية والتقنية.
 

  

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة( -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

وسائل أخرى متاحة. -  

 



71 
 

ية ناء فرضالمتعلمات والمتعلمين توقعاتهم. ويختارون من بينها المناسب لبيناقش األستاذ)ة(  *

 ، وعلى ضوئها يختارون عنوانا آخر من بين العناوين المقدمة لهم.القراءة

م، الترقي الماتاألستاذ)ة( النص قراءة تلفظية سليمة ومعبرة، مراعيا فيها مخارج الحروف، وع يقرأ - القراءة

 حسب مقاصد الخطاب؛ وكذا تمثيل المعنى

 ؛يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة( -

 )ة(؛يقيّمون أداء بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير الّتي ضبطوها مع أستاذهم -

 ؛يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا عثراتهم -

 لرى تجويردع"، ويحفرزهم قررأ بطالقرةاألستاذ)ة( من بين المتعلمات والمتعلمين من يقرأ فقررة "أيختار  -

 ".كأنهم يقدمون خبرا عبر إذاعة مدرسيةالقراءة مع مراعاة "

نص؛ هم الفالمتعلمات والمتعلمين إلى التقاط بعض المؤشرات المساعدة على  يستدرج األستاذ)ة( * الفهم

 وذلك بمساعدتهم على:

كة ثال شبيساعدهم على ترويج المعجم المكتسب، وضبط دالالته في سياقاتها المختلفة؛ موظفا م -

معاني عجمها وناء مالمفردات التالية بما يناسب، مع تنبيههم إلى دور االشتقاق في اللغة العربية في إغ

 مفرداتها:

 

 

 

 

 

 لنفاث،اينحدرون، مدخراته، أن يبين لهم طريقة البحث في المعجم بتوظيف الكلمات التالية:  -

 ؛حوزته

 لتالية:ات ا" في العبارجذورأن يبين لهم دور السياق في تغيير المعنى عن طرق تعرف معنى كلمة " -

 

 

 

 بما يناسب معناها: مغاربة العالمربط صفة  -

 

  

 بمعلومات عن كمال الودغيري انطالقا من النص: البطاقةملء  -

 

 

 
 

 

 أن يضع عالمة في الخانة المناسبة لكل مرحلة من حياة كمال؛ -

 أن يختار من القائمة األعمال التي قام بها كمال في ناسا: -

 

                                                           

 

 على أن كماال كان مجدا في دراسته؛ما يدل أن يعين في النص  -

ى فقرة علذه اليحاور األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لفهم النص باعتماد األنشطة المدرجة في ه *

 يراه مناسبا.سبيل االستئناس، إذ يمكنه أن يضيف إليها كل ما 

 المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: يكون التقويم والدعم

 ن.قرأ)ت( النص قراءة تلفظية سليمة ومعبرة حسب المواصفات المطلوبة مع احتمال تعثري -

 أدرك مكونات الصورة، وبعض المؤشرات الدالة في النص، وكون فرضية لقراءته. -

 ا. غاربة في دول المهجر ونجاحاتهم العلمية فيهفهم مضمون النص، وتمثل تأثير بعض الم -

 

 من الكتاب المدرسي( 13)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التحليل والمناقشة

مخترع للربوت  باحث في مختبر

 اآللي

منسق فريق إنزال 

 الربوت

 مشرف على هبوط مركبة في المريخ

 يسافرون إلى الخارج يقطنون بالخارج نجحوا في الخارج

 االسم الشخصي:

 االسم العائلي:

 مكان الوالدة:

 المسكن اآلن:
 التخصص العلمي:

 المهنة:

 مهجر

 يهاجر

 مهاجر

 هاجر

...... 

...... 

....... 

 المغرب جذوري من قلعت السن من جذوره سقيت جذور الشجرة
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 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الة ات الدالمتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع بعض مكونات الصورة، وبعض المؤشر يستدرج األستاذ)ة( * التمهيد

 على فهمهم لموضوع النص بـــ:

 ملء بطاقة تصف شخصية كمال الودغيري، وإنجازاته العلمية، وما حققه ذلك للمغرب؛  -

 ذكر، من الفقرة األخيرة في النص، ما يدل على تشبت كمال بوطنه المغرب. -

لسليمة القراءة ااألستاذ)ة( النص، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، مع مراعاة مواصفات يقرأ  *

 والمعبرة حسب مقاصد الخطاب.

 أن نجاح كمال يعتمد على عدة أمور، ما هي؟ اعتبر الكاتب * التحليل

 يذكر المتعلم)ة( أمرا منها ويحلله بــــــ:             *

 

 المتعلمات والمتعلمين إلى أن يختاروا مما يلي ما أعجبهم: يستدرج األستاذ)ة( * المناقشة

 طا ببلده رغمبقي مرتب •اختارا تخصصا فريدا.  •حقق ما أحبه في الدراسة.  •جمع بين العمل والدراسة.  •

 نجاحه في المهجر.

ك في قون ذليناقش المتعلمات والمتعلمون الفكرة التي اختاروها، ويعبرون عن آرائهم فيها، وكيف يحق *

 واقعهم المعيش.

قا مما انطال حالتعايش والتساميساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على تكوين مواقف إيجابية حول  *

 تعرفوه من حياة كمال في بالد المهجر.

التقويم 

 والدعم

 يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا:

أن يفرض تفهم الظروف التي دفعت كمال لمغادرة المغرب، وكيف استطاع أن يتغلب على المعيقات و -   

 نفسه كعالم مغربي في أكبر وكالة للبحوث الفضائية في العالم؛

 أن يناقش الفكرة المطروحة ويعبر عن رأيه فيها؛ -   

 .التعايش والتسامح إيجابيا حولموقفا أن يكون  -   

 

 من الكتاب المدرسي( 13)انظر الصفحة:  الحصة الثالثة: االستثمار
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

لدرس ن من ايستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين الستحضار المعجم المروج في الحصتين السابقتي - التمهيد

 القرائي؛

 لعالم؛االمتعلمات والمتعلمون المعجم المرتبط بشخصية كمال الودغيري كمغربي من مغاربة  يسترجع -

 السليمة لقراءةايقرأ األستاذ)ة( النص، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، مع مراعاة مواصفات  -

 والمعبرة حسب مقاصد الخطاب.

التراكيب 

واألسالي

 ب

على  النهج يوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة عناصر األسلوب التالي، ويدعوهم إلى -

 منوالها بتوظيفها في أساليبهم:

 .لم يغير وطنه بآخر •يتابع دراسته بجامعة جنوب كاليفورنيا.  •تمت هذه العملية بنجاح.  •

ا( ه)ــــــعريف عنتللبحث عن شخصية من مغاربة العالم، ويعد بطاقة يوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين  - البحث

ف هُ في الدرس.  كما في المثال الذي ت ع رَّ

التقويم 

 والدعم

 يكون المتعلم)ة( قد حقق الهدف المطلوب إذا: *

هجر، المربي في درك العالقة التي أنشأها هذا المغأواستوعب المعجم المرتبط بشخصية كمال الودغيري،  -   

 واستعمله في مواقف تواصلية مختلفة؛ ،والعوامل التي ساعدت على نجاحه

غير وطنه لم ي •ورنيا. يتابع دراسته بجامعة جنوب كاليف •تمت هذه العملية بنجاح.  •تمثل األسلوب التالي:  -   

 واستعمله أثناء تعبيره وكتابته. بآخر.

 ـــ:يتدخل األستاذ)ة( لدعم المتعثرين، وذلك ب *

 ؛ح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصةاقترا -   

 النص. مروجة في أو أساليب يطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات -   

 

 لثاألسبوع الثا مكون القراءة حصص 3 /الثاني  النص الوظيفي
 

 مغربية نجحت ذكر عناصره شرحه
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  المغربمن عالم حفريات العنوان: 
 

                     

             

             

             

             

              

 

  

 

 

       

 الكتاب المدرسي( من 23و 22و 21)انظر الصفحات:  الحصة األولى: القراءة والفهم
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

يم الدرس ى تقداألستاذ)ة( حصيلة الدرس السابق، ويقومها، ثم يتدرج مع المتعلمات والمتعلمين إل يستحضر * التمهيد

 الجديد عن طرق توضيح أهدافه، واستفسارهم عن خبراتهم، وتحضيرهم القبلي.

المالحظة 

 والتوقع

 يثير األستاذ)ة( اهتمام المتعلمات والمتعلمين إلى المنظر العام للصورة:  *

 

 

 

 

 

   

 مكوناتها: األشخاص واألشياء؛ - 

 األفعال الصادرة عن الشخص الموجود في الصورة؛ -   

 ؛يتبين العالقة بين الصورة وكلمة "حفريات الواردة في العنوان -   

دأت ألولى ابتقرة ايستدرجهم لتعرف الكلمات التي ابتدأت بها كل فقرة، ويساعدهم على إدراك داللة ذلك، فالف *

فعم ما بسؤال تبتدأا والثالثة الثانية تان" وهو داللة على التعريف بمن سيحكي عنهم، والفقركان" فعل الناقصبال

ر مسا إلى هبشير " وياستغربتتبتدئ بالفعل " رابعةوالفقرة ال بالدهشة، وهو تعبير يدل على إرادة المعرفة...

من  رام الكبياالهتم يدل على بسؤالتبتدئ  خامسةوالذي وصل به إلى الشهرة، والفقرة ال نزار إبراهيمحياة 

 فعلبألخيرة اوما فتح أمامه من آفاق، وتبتدئ الفقرة بعلم الحفريات  وسبب شغفها بشخصية نزار طرف الطفل

عرف ا للتسيرورة األحداث وعلى اهتمامات نزار ببلده المغرب الذي يعتبر مصدرا ثري " داللة علىصلوا"

 .على حياة كوكب األرض وتاريخه

 لكلمات فيابعض  بإجابة المتعلمات والمتعلمين عن األسئلة المرتبطة بالصورة، وبتكملة العنوان، وبدالالت *

 نص؛بداية الفقرات يقترحون فرضية لقراءة ال

 .قراءةضية اليناقش األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين توقعاتهم. ويختارون من بينها المناسب لبناء فر *

م، وكذا لترقيايقرأ األستاذ)ة( النص قراءة تلفظية سليمة ومعبرة، مراعيا فيها مخارج الحروف، وعالمات  - القراءة

 ؛تمثيل المعنى حسب مقاصد الخطاب

 ؛والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(يقرأ المتعلمون  -

 ؛يقيّمون أداء بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير الّتي ضبطوها مع أستاذهم)ة( -

 ؛يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا عثراتهم -

ة مع يد القراءلى تجو"، ويحفزهم عقرأ بطالقةيقرأ فقرة "أيختار األستاذ)ة( من بين المتعلمات والمتعلمين من  -

 ".أقرأ بنبرة تدل على االستغراب والتعجبمراعاة "

 األهداف

؛التدرب على قراءة مكونات الصورة وربطها بموضوع النص -  

؛التمرن على القراءة السليمة والمعبرة؛ مع مراعاة عالمات الترقيم -  

، وما أسدته للمغرب داخليا نزار إبراهيمالتعرف على شخصية  -

 ؛وخارجيا

 ؛استراتيجيات مناسبةفهم المتعلم)ة( معاني المفردات باستخدام  -

تحليل النص وإدراك العالقة التي أنشأها هذا المغربي في المهجر،  -

 ؛والعوامل التي ساعدت على نجاحه

استثمار معجم النص وأساليبه في مواقف تواصلية ترتبط بإسهامات  -

 .العلمية اإليكولوجيةمغاربة العالم في المجاالت 
 

  

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة( -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

وسائل أخرى متاحة. -  
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 ل:النص، مث ى فهم* يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى التقاط بعض المؤشرات البؤرية المساعدة عل الفهم

     

 

، مثل لسياقيساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على ترويج المعجم المكتسب، وضبط دالالته حسب ا *

 " حسب ورودها في سياقات مختلفة؛حلقتتعرف معنى كلمة "

أحدد في الفراغ 

معنى كل كلمة 

التي  حسب الجملة

 فيها جاءت

 المعنى في السياق  الجملة  الكلمة

 حلقت

 ...............  حلّقت بعيدا عن أرض الوطن 

 ...............  حلق في سماء العلم مثل الطائر 

 ................  تحلق حول الممثل الجمهور 

 ...............  حلق شعر رأسه 

  ؛يحتوي، مسار، آثارأن يعودهم على استعمال المعجم بالبحث فيه عن معاني الكلمات التالية:  -

 عن األحداث التالية:النص  هفي البحثبيساعدهم على فهم النص  -

يهتم علم  بم حيوان؟ما العادة التي ألف األب فعلها؟ ولماذا استغرب الطفل حين رأى أباه يقرأ كتابا عن ال    

 ؟الحفريات

 :الشهادة التي نالهاعين في كل مرحلة من تعلم نزار إبراهيم ن يأ -

 

 

 شرح معنى كل عمل من األعمال التي قام بها نزار إبراهيم:أن ي - 

الواليات بفي متحف في  عضو • بجامعة بإنجلترا باحث • في جامعة بالواليات المتحدة األمريكية أستاذ •

 لبرنامج علمي شهير في التليفزيون. مستشار • المتحدة األمريكية

 أن يجيب عما يلي: - 

 ماذا يتمنى لبلده المغرب ؟ نزار إبراهيم؟بماذا يمتاز المغرب في نظر العالم 

لى سبيل قرة عيحاور األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لفهم النص باعتماد األنشطة المدرجة في هذه الف *

 االستئناس، إذ يمكنه أن يضيف إليها كل ما يراه مناسبا.

 المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: يكون التقويم والدعم

 المطلوبة مع احتمال تعثرين؛قرأ النص قراءة تلفظية سليمة ومعبرة حسب المواصفات  -

 أدرك مكونات الصورة، وبعض المؤشرات الدالة في النص، وكون فرضية لقراءته؛ -

 فيها. لعلميةفهم مضمون النص، وتمثل تأثير بعض المغاربة في دول المهجر ونجاحاتهم ا -

 

 من الكتاب المدرسي( 23)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التحليل والمناقشة
  

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على استرجاع بعض عناصر الفهم من خالل: * التمهيد

 ، وما حققه ذلك للمغرب؛ علمية، وإنجازاته النزار إبراهيمملء بطاقة تصف شخصية  -

 بوطنه المغرب. نزارذكر، من الفقرة األخيرة في النص، ما يدل على تشبت  -

 ة السليمةلقراءيقرأ األستاذ)ة( النص، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، مع مراعاة مواصفات ا *

 والمعبرة حسب مقاصد الخطاب.

 :على ما يلييدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى البحث في النص  * التحليل

 

 

 يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مناقشة هذه الفكرة: * المناقشة

 : "سببين: قراءة الكتب وزيارة المتاحفلعلم الحفريات  نزار إبراهيمأحب "

 ؟ما أهمية زيارة المتاحف• ؟    لماذا تجعلنا القراءة نحب العلم •   

لتاريخ وطني ل يتمنى بناء متحف" أمنية نزار التالية: فهميساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على  *

 ."الطبيعي في المغرب لتسليط الضوء على كنوز المغرب القديمة وحمايتها

 يكون المتعلم)ة( قد حقق الهدف إذا: التقويم والدعم

كعالم فسه ، وأن يفرض نيتفوقفي المهجر، وكيف استطاع أن  نزار إبراهيمتفهم الظروف التي عاشها  -   

 عالمي؛ مغربي أركيولوجي

 أن يناقش الفكرة المطروحة ويعبر عن رأيه فيها؛ -   

 كلية الطب في جامعة بدبلن بإيرلندا   شيكاجو بالواليات المتحدة األمريكية جامعة جامعة بريستول بإنجلترا

المغربحب نزار لوطنه  حب نزار للطبيعة  اجتهاد نزار في التعلم والمعرفة 

مدفونعالم يبحث عن كنز  عالم يبحث عن آثار قديمة توقعه من العنوانأما الذي  عالم يبحث عن مكونات التربة   
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 .مدعاة إلى التعريف بماضيه وآثارهفهم أن حب الوطن األم أن ي -   

 

 من الكتاب المدرسي( 23)انظر الصفحة:  الحصة الثالثة: االستثمار
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ده يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على استحضار النص المقروء من حيث مضامينه ورصي * التمهيد

 المعجمي؛

 عالم؛كمغربي من مغاربة ال نزار إبراهيميسترجع المتعلمات والمتعلمون المعجم المرتبط بشخصية  *

 ة السليمةلقراءيقرأ األستاذ)ة( النص، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، مع مراعاة مواصفات ا *

 والمعبرة حسب مقاصد الخطاب.

التركيب 

 واألساليب

 يساعد األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على توظيف العبارات التالية في أساليبهم: *

 . قائال أبي أجابني - مستغربا أبي سألت  - مستفسرا سألته     

  .يه بـ(به(، )شب)وكأنه(، )يشعبارات  ينالطائر" مستعمل مثل"حلق في سماء العلم :عن معنى جملة واعبرن يأ -

 سبةالمنامات الضمييساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على ترتيب العبارات التالية، وتوظيف الروابط و *

 :نزار إبراهيمإلنشاء فقرة تعرف بقصة 

 

 

 

 

 

 

 ف به:ارف المتعلمات والمتعلمين، يكلفهم األستاذ)ة( باختيار علم من العلوم والتعريإلغناء مع * البحث

 ما يجب أن أهتم به ألتعلم هذا العلم. –موضوعه  –اسمه 

 يكون المتعلم)ة( قد حقق الهدف المطلوب إذا: * التقويم والدعم

ر، ي في المهجدرك العالقة التي أنشأها هذا المغربأو، نزار إبراهيماستوعب المعجم المرتبط بشخصية  -   

 واستعمله في مواقف تواصلية مختلفة؛ ،والعوامل التي ساعدت على نجاحه

مله أثناء تعبيره واستع. قائال أبي أجابني - مستغربا أبي سألت  - مستفسرا سألتهتمثل األسلوب التالي:  -   

 وكتابته؛

 يتدخل األستاذ)ة( لدعم المتعثرين، وذلك بـــ: *

 ؛خالل الحصةح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة اقترا -   

 لنص.امروجة في  أو أساليب يطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات -   

 

 رابعاألسبوع ال مكون القراءة حصص 3 /الثالث  النص الوظيفي
 

 العنوان: مسار امرأة
 

                     

             

             

             

             

              

 

  

       

 األهداف

؛التدرب على قراءة مكونات الصورة وربطها بموضوع النص -  

؛التمرن على القراءة السليمة والمعبرة؛ مع مراعاة عالمات الترقيم -  

، وما أسدته للمغرب داخليا نجاة بلقاسمالتعرف على شخصية  -

 ؛وخارجيا

 ؛فهم المتعلم)ة( معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة -

في المهجر،  ةالمغربي هها هذتتحليل النص وإدراك العالقة التي أنشأ -

 ا؛والعوامل التي ساعدت على نجاحه

استثمار معجم النص وأساليبه في مواقف تواصلية ترتبط بإسهامات  -

 .ين السياسي واالجتماعيمغاربة العالم في المجال
 

  

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة( -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

؛وسائل أخرى متاحة -  

 

 أصبح عالما في الحفريات

 

 تعلم في عدة جامعات

 

 قام باكتشاف آثار دينصور قديم

 
 نشأ نزار في ألمانيا

 

 شجع البحث العلمي في
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 من الكتاب المدرسي( 26و 25و 24)انظر الصفحات:  الحصة األولى: القراءة والفهم
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ين أفق المتعلماألستاذ)ة( في تنفيذ مقتضيات الحصة بأسئلة استثارية مشوقة، تخلق لدى المتعلمات ويشرع  ٭ التمهيد

لدهم بأدوار مغاربة العالم وما أسدوه من خدمات في بلدان المهجر وفي  لىانتظار، ينصب مضمونها ع

ت ال تقل جاحاقامة من نويشير إلى دور بعض النساء المغربيات المهاجرات، وما حققنه في بلدان اإل المغرب،

ى عدت علشخصية نجاة بلقاسم والعوامل التي ساتكون مدخال للتعرف على  عما حققه إخوانهن من الرجال،

 .نجاحها في المهجر

المالحظة 

 والتوقع

 يثير األستاذ)ة( انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى ما يلي: •

 المنظر العام للصورة من حيث مكوناتها ودالالتها اإليحائية؛ -   

 قراءة العنوان، وتحديد داللة كلمة "مسار"؛ -   

ديد قمة"، وتحل إلى القراءة العبارة األخيرة في النص:"وبهذا تعلمنا نجاة أن التعليم والدراسة طريق الوصو -   

 داللتها؛

 مؤشرات السابقة، واقتراح فرضية لقراءة النص؛إيجاد العالقة الرابطة بين ال -   

 .قراءةضية اليناقش األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين توقعاتهم. ويختارون من بينها المناسب لبناء فر *

 يقرأ األستاذ)ة( النص قراءة بصرية معبرة وسليمة؛ - القراءة

طق دئ النملتزمين بسالسة التعبير، وبمبايتناوب المتعلمات والمتعلمون على قراءة فقرات من النص،  -

 الفصيح، وباحترام عالمات الترقيم مع الحرص على الجانب التلفظي؛

 بعضهم كي لك منيتدخل األستاذ)ة( من حين آلخر لتقويم قراءة المتعلمات والمتعلمين وترشيدها، أو يطلب ذ -

 بينهم؛ يتيح الفرصة لتقويماتهم الذاتية عن طرق تبادل المالحظات فيما

ءة مع ويد القرالى تج"، ويحفزهم عقرأ بطالقةيختار األستاذ)ة( من بين المتعلمات والمتعلمين من يقرأ فقرة "أ -

 مقتضى الحال.مراعاة 

دُ ي ٭ الفهم دِّ  ؛ٱْلعُْنوانِ  ِمن   هُ وف ِهم ما المتعلمات والمتعلمون ح 

يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على ترويج المعجم المكتسب، وضبط دالالته في سياقاتها المختلفة؛  ٭

 موظفا مثال خطاطة الكلمة التالية بما يناسب، مع تنبيههم إلى 

 دور االشتقاق في اللغة العربية في إغناء معجمها 

 ومعاني مفرداتها:

 يختار المتعلم)ة( كلمة مما يلي:

 التفوق، نحجت،)

 (، تستمر، تتذكر، خياال

 ويضعها في الخطاطة أمامه:

 ؛رعرعتالتحقت، يسيرة، تأن يعودهم على استعمال المعجم بالبحث فيه عن معاني الكلمات التالية:  -

ص عن ي النيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تكوين بطاقة تعريفية لنجاة عن طريق البحث ف ٭

 التالية: المعلومات

 
 لتبين فهم المتعلمات والمتعلمين للنص:  ٭

 يصلون بين كل عنصر مناسب ساعد على نجاح نجاة في حياتها؛ -   

 يعينون من متعدد المؤسسة التي لم تدرس فيها؛ -   

 يرتبون مناصب الوزارات التي شغلتها زمنيا األول فاألول. -   

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين من خالل ترصد قدرتهم على: التقويم

 قراءة النص قراءة معبرة وسليمة وفق المواصفات المطلوبة؛ -   

 اسمها:.....

 مكان والدتها:.....

 مهنة أبيها:......

 عدد إخوتها:......

 المدينة األولى التي سكنتها:......

 المدينة الثانية التي سكنتها:.....

 النوع:

 المعنى: الضد:

 الجملة:
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 التلفظ السليم حسب مخارج الحروف ومقتضى الحال؛ -   

 إدراك العالقة بين المؤشرات والمكونات الدالة الستخالص موضوع النص؛ -   

 استثمار المقروء على مستوى الفهم. -   

 

 من الكتاب المدرسي( 26)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التحليل والمناقشة
 

 التعلمية األنشطة التعليمية المراحل

 يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على استرجاع بعض عناصر الفهم من خالل: * التمهيد

 غرب؛ ملء بطاقة تصف شخصية نجاة بلقاسم، وإنجازاتها السياسية واالجتماعية، وما حققه ذلك للم -

 ذكر، من الفقرة األخيرة في النص، ما يدل على تحفيز أم نجاة لها؛ -

 ة السليمةلقراءيقرأ األستاذ)ة( النص، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، مع مراعاة مواصفات ا *

 والمعبرة حسب مقاصد الخطاب.

 لتحليل النص يوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلنجاز األنشطة التالية: * التحليل

 اة؛أن يتبينوا حقوق األطفال التي دافعت عنها نج -   

    

 أن يتناولوا حقا منها بـــــ: -

 

 من أمثلة الحقوق المذكورة في النص الحق في التعليم:

 يبحث المتعلم)ة( عن هذا الحق في نص "اتفاقية حقوق الطفل"؛  -   

 يذكر المتعلم)ة( هذا الحق ويضعه في إطار: -   

 

 

 

 

 ؛28يشير إلى مادته، وهي المادة:  -   

 يشرح ما فهمه منه. -   

  المناقشة

 
 يجسد المتعلمات والمتعلمون هذا الحوار، ويناقشونه فيما بينهم. *

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين من خالل ترصد قدرتهم على: * التقويم

 تحليل النص والكشف عن دالالته؛ -   

 جرد حقوق الطفل التي دافعت عنها نجاة بلقاسم كما وردت في النص؛ -   

 إنجاز أنشطة البحث عن حق من الحقوق وفق التوجيهات المقدمة؛ -   

 مناقشة الحوار الذي دار بين األم وابنتها والتعبير عن الرأي الشخصي حول مضمونه. -   
 

 

 من الكتاب المدرسي( 26)انظر الصفحة:  الحصة الثالثة: االستثمار
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ده يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على استحضار النص المقروء من حيث مضامينه ورصي * التمهيد

 المعجمي؛

 عالم؛يسترجع المتعلمات والمتعلمون المعجم المرتبط بشخصية نجاة بلقاسم كمغربية من مغاربة ال *

عاة مواصفات القراءة السليمة يقرأ األستاذ)ة( النص، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، مع مرا *

 شرحه ذكر مادته وضعه في إطار

األطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا تعترف الدول 

لإلعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ 

 الفرص

ليس عيبا أن نفشل طالما أننا 

 نستمر في المحاولة

ال تقلقي يا بنيتي، إن بالحياة 

 وأحالماخياال 
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 والمعبرة حسب مقاصد الخطاب.

األساليب 

 والتراكيب

لم تكن طفولة نجاة بلقاسم يسيرة في يكلف األستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات بإعادة بناء العبارة التالية: " *

 باستعمال ما يناسب مما يلي: ".فرنسا، فقد ترعرعت في حي فقير

 في الفرغات التالية من العبارة:

 .... ترعرعت في حي فقير، ..... طفولة نجاة بلقاسم لم تكن يسيرة

 في فرنسا.

المهن  ون فييساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على إنجاز بحث حول نوع العلم الذي يجعلهم ينجح * البحث

 ، وذلك بــــ:الهندسة، الطب، المحاسبة، الصيدلة، الطبخ، الشرطةالمحاماة، التالية: 

 تحفيزهم على اختيار المهنة التي تناسب ميولهم؛ -   

 يرشدهم إلى مضان البحث عنها. -   

 يكون المتعلم)ة( قد حقق الهدف المطلوب إذا: * التقويم والدعم

هجر، في الم ةالمغربي هها هذتالعالقة التي أنشأ دركأواستوعب المعجم المرتبط بشخصية نجاة بلقاسم،  -   

 واستعمله في مواقف تواصلية مختلفة. ا،والعوامل التي ساعدت على نجاحه

 ."فقير لم تكن طفولة نجاة بلقاسم يسيرة في فرنسا، فقد ترعرعت في حيتمثل األسلوب التالي: " -   

 واستعمله أثناء تعبيره وكتابته.

 يتدخل األستاذ)ة( لدعم المتعثرين، وذلك بـــ: *

 ح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.اقترا -   

 لنص.امروجة في  أو أساليب يطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات -   

 

 خامساألسبوع ال مكون القراءة حصص 3 /شعري النص ال
 

 العنوان: أعود إلى وطني
 

                     

             

             

             

              

              

 من الكتاب المدرسي( 35و  34: تين)انظر الصفح الحصة األولى: القراءة والفهم
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ح توضي يشخص األستاذ)ة( مكتسبات المتعلمات والمتعلمين، ويقومها، ثم يقدم الدرس الجديد عن طرق * التمهيد

 أهدافه، واستفسارهم عن خبراتهم، ومراقبة تحضيرهم القبلي.

المالحظة 

 والتوقع

 مالحظة العنوان

 "؛  أعود إلى وطنيكتابة العنوان وقراءته "   -

 :خالل العنوانراتيجيات التوقع من استثمار است -

 ربط العنوان بكلمات من النص ...(؛   -ربط الصورة بالعنوان    -)تكملة العنوان  

 اعتماد المخطط الشمسي لكتابة التوقعات(.) بناء التوقع األولي انطالقا من العنوان فقط؛ -

 مالحظة الصورة

                                          
 ؟ ..... عالم تعبرمالحظة شاملة: من؟ أين؟   -

 حيث إنها/ ألنها/ بما أنها/

 ما دام أنها/ فإن.

 األهداف

؛التدرب على قراءة مكونات الصورة وربطها بموضوع النص -  

شروط القراءة التمرن على القراءة السليمة والمعبرة؛ مع مراعاة  -

 الشعرية؛

 ؛فهم المتعلم)ة( معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة -

 تربط مغاربة العالم بوطنهم األم؛تحليل النص وإدراك العالقة التي  -

 تذوق أساليب وتراكيب لغوية وتوظيفها؛ -

 حفظ بعض أبيات النص. -
 

  

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

وسائل أخرى متاحة. -  
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 ؟  بماذا يوحي إليك فضاء الصورة وألوانه؟خلفية الصورةمالحظة إسقاطية: عالم تدل   -

في  لنصسيتحدث اعما  :بطرح السؤالانطالقا من العنوان والصورة:  توقعات حول مضمون النص بناء ال -

 ؛(التوقعاتد المخطط الشمسي لكتابة نظركم؟  )اعتما

بعيدة عن ات الوحذف التوقع ،تسجيل التوقعات على السبورة وقراءتها ومناقشتها لتصويب التوقعات األولية -

 المضمون. )ضرورة تعليل توقعاتهم. لماذا ظنوا ذلك؟(.

لمات لمتعا، وينصت نموذجية سليمة مع مراعاة شروط القراءة الشعرية يقرأ األستاذ)ة( النص قراءة - القراءة

 ؛ والمتعلمون لقراءته

 قراءة موجهة؛ والمتعلمون والمتعلمات النص في اآلن نفسه )ة(يقرأ االستاذ -

روط ش مع احترامقراءة مستقلة بصوت خافت كل حسب سرعته، يقرأ المتعلمات والمتعلمون النص  -

 د القصيدة (؛انش)إ القراءة الشعرية

عثرين لى المتمع التركيز ع، متعلمات بشكل فردي أو في ثنائياتيعين األستاذ)ة( بعض المتعلمين وال -

 ؛لقراءة النص

مع  ،ةد القراءتجوي يختار األستاذ)ة( من بين المتعلمات والمتعلمين من يقرأ فقرة "أتلفظ"، ويحفزهم على -

 ؛تقمص شخصية الشاعر وهو يعبر عن إحساسه بلقاء وطنه بعد غيبة طويلة

 المتعلمين والمتعلمات ودعمها  يتم  بشكل مستمر.تقويم قراءة  -

راتيجيات ام استالرامية إلى استخد ،يستثمر األستاذ)ة( أنشطة إغناء الرصيد المثبتة في كتاب المتعلم)ة( * الفهم

 ، من قبيل:متنوعة للمفردات

 ؛ممدود، منساب، محتشدالبحث عن أفعال الكلمات التالية:  -

 جيات:المعجم الواردة في كتاب المتعلم)ة( يمكن اعتماد إحدى االستراتي باإلضافة ألنشطة إغناء *

 عن  غيبي -عن البلد   يغيب -عن النظر   يغيب -عن الدرس  يغيب - : (يغيب: )مفاتيح السياق لكلمة -

 يغيب عن األذن؛ القلب،

   عائد – عاد  : )أعود(:عائلة كلمة - 

 ؛أعاد – عادة – عودة -

 (ينساب) خريطة الكلمة: لـ -

 

 

 

 .اتويمكن استثمار هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي يحددها المتعلمون والمتعلم *

أسئلة  قا منيوجه األستاذ)ة( جماعة القسم بواسطة حوار لفهم معاني النص، واإلحاطة بمغزاه انطال *

 محددة، ترتكز على ما يتضمنه من معطيات عن عالقة الشاعر الوجدانية بوطنه، من قبيل:

 الصلة بين كل كائن في النص واإلحساس الذي يحسه عندما يعود إلى بيته: -

    

 

 

 

 

 تعيين العناصر التي وصف بها الشاعر وطنه: -
 
 
 

 

 

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين من خالل ترصد قدرتهم على: * التقويم

 قراءة النص قراءة معبرة وسليمة وفق المواصفات المطلوبة؛ -   

 التلفظ السليم حسب مخارج الحروف ومقتضى الحال؛ -   

 إدراك العالقة بين المؤشرات والمكونات الدالة الستخالص موضوع النص؛ -   

 ستثمار المقروء على مستوى الفهم.ا -   

 

 

 من الكتاب المدرسي( 35)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التحليل والمناقشة

 الفرح الطير

 الخبر السار النملة

 الفتخارا الضفدعة

 السواقي المراعي التالل الظالل

 العشب الغابات الجبال المياه

  ..........................الجملة:

 

فعل النوع:  

المرادف: 

 يجري

 الضد: يجمد

 

 ينساب
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 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

يمهد األستاذ)ة( للدرس عن طريق ما يلي: * التمهيد  

"، أعود إلى وطنياستحضار حصيلة المتعلمات والمتعلمين من خالل التذكير بموضوع النص الشعري " -   

 وما تمت مالحظته واستخالصه؛

شاعر عن غيره.إثارة انتباه المتعلمات والمتعلمين إلى ما يميز الشعر عن النثر، وما يميز أوصاف ال -     

 ل:والمتعلمين إلى وضع خطة من أجل تفكيك بنيات النص، من قبي يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات * التحليل 

 ...!وصفا !تأمالت !أفكارا !أخبارا !ماذا يقول النص؟ ما الذي يقترحه علينا؟              حالة شعورية -

سرد  !كيف يقول النص ما يقوله؟ وما آثار المعنى الممكنة لكيفيات القول؟              لغة شعرية موحية -

 ...!تأثير نسبي !ال مباالة !تقمص إحساس الشاعر وعيشه !... انفعال متبادل!لغة إخبارية !وحكي

 يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على تبين االنسجام الداللي في النص، من خالل: *

 في ظلك،:)اراته العب..(، وهذتعود، تؤم، تردالتكرار المعجمي والذي نجده في تقارب معاني هذه الكلمات:) -

 ..(؛على تاللك، وبمائك، وبعشبك

لمخضر دا، االبشر في أوصالها يسري، تلتمس بهجة القصر، المنساب متئوسائل التمثيل: الصور الشعرية:) -

 ...(؛كاألمل، رأيت الخير محتشدا ينساب مختاال

 للنص، من خالل: يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على اكتشاف البنية اإليقاعية *

االتساق الموسيقي للعبارة وللبيت الشعري، وهو اتساق يخاطب السمع، ومن خالله اإلحساس، حيث يشي  -

 ؛االشتياق الكبير للوطنباالنسجام، ويحفز االنفعال الموسيقي للمتلقي، مما يوحي بالمعنى             

نى، اللة المعحفز دواع القوافي داخلية وخارجية، مما ياإليقاع الذي يحققه البحر الشعري، نظام المقاطع، أن -

. ..(رىالنملة الصغرى/ضفدعة على أخرى/ نشوة البش -الطير للوكر/ أوصالها يسريمثل نظام المقاطع:)

 (. وهكذا...الراء، النون، الالموأنواع القوافي، الخارجية:) 

ا يراه مليها يوظف األستاذ)ة( األنشطة المقترحة في الكتاب المدرسي لتدعيم ما تقدم، ويمكن أن يضيف إ *

 مناسبا. 

 اعر:يناقش األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين حضور الوطن في قلب المهاجر من خالل قول الش * المناقشة

 ".أن ال يغيب صداك عن أذني"

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين مركزا على ما يلي: * التقويم

 قدرتهم على التلفظ السليم واحترام القراءة الشعرية؛ -   

 استثمار المقروء على مستويات الفهم والتحليل والمناقشة؛ -   

 يقاع؛إدراكهم لحمولة النص اإليحائية من خالل ما وظفه الشاعر من وسائل التمثيل واإل -   

 المغروسة في النفوس فطريا. حب الوطنتمكنهم من التعبير عن موقف إيجابي من قيم  -   
       

 من الكتاب المدرسي( 35)انظر الصفحة:  الحصة الثالثة: االستثمار والتذوق
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

لتي عبر يقة ايساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على استرجاع بعض عناصر التحليل مركزا على الطر * التمهيد

 بها الشاعر عن شوقه لوطنه وحبه الشديد له؛

 ؛إلى استرجاع أبيات شعرية تعجبهم خدمة للتذوق الفني والتربية على االختيار هميدعو *

برات نات في نّص الشعري وما تقتضيه قراءته من تعبيرات وتغييرن طبيعة الوالمتعلمات والمتعلمستحضر ي *

 ؛الصوت وإيقاعات القراءة

 ؛ينشد المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة( *

م المتعلمون والمتعلمات أداء بعضهم في ضوء التوجيهات المحددة. *  يقّوِ

األساليب 

 والتراكيب

 يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على القيام باألنشطة التالية: *

 لــــ: الطير، النملة، ضفدعة في النص؛الشاعر  ذكرما داللة  -   

 ؛"؟نيأن ال يغيب صداك عن أذ" وقوله: " أزداد حبا فيك يا وطنيما الفرق بين قول الشاعر: " -   

 ؛.........."............................. لما تعود الطير"   النص الشعري إلى نص نثري:يحولون  -   

 . على مهلينساب مختاال ***يستعملون في جملة ما يماثل التعبير التالي: إني رأيت الخير محتشدا  -   

 يقوم المتعلمون والمتعلمات في مجموعات عمل صغرى  بالمهام اآلتية: * التذوق

 جرد الصور الشعرية التي أعجبتهم من النص، وشرح معنى إحداها؛ -   

 ؛تحديد البيت الذي أعجب كل فرد من أفراد المجموعة مع تعليل هذا االختيار -   
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  يه؛على مجموعة القسم، وتقاسم ما توصلوا إل عرض آراء أفراد المجموعة بخصوص النص الشعري -   

 لسكنا  - لعودةا – الحب) :والمتعلمين على استخراج القيم المتضمنة في النصيساعد األستاذ)ة( المتعلمات  *

  .... ( االشتياق -

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين مركزا على ما يلي: * التقويم والدعم

 قدرتهم على القراءة السليمة وتمثل المعنى؛ -   

 مدى تمكنهم من استثمار المقروء على مستوى الفهم والتحليل والتركيب؛ -   

 الوعي بالجانب التذوقي في النص من خالل الصور واإليقاع؛ -   

 التوصل إلى رسالة النص وقيمته من خالل الواقع. -   
 

 

 5و 4و 3و 2 ابيع:األس مكون القراءة حصص 4 /المسترسل النص 
 

 : مريم ترفع العلم المغربي في ثلوج القطب المتجمد العنوان
 

 

 

 

 

 

 

 

ةُ  ت جوبُ الحصة األولى: الجزء األول من: " األسبوع الثاني   ا".أ ساتِذ تِه تِْغراب  ٱسْ  أ ثار   : إِلى .. ٱْلف ل كِ  عاِلم 
 

 من الكتاب المدرسي( 38)انظر الصفحة:  األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 رين؛جع المتعث، ويشيراقب األستاذ)ة( تمارين اإلعداد القبلي، ويقوم بعضها، ويمنح درجات استحقاقية للمجيدين - التمهيد

موضوعه، بتبطة تهييئ المتعلمات والمتعلمين لمناخ النص من خالل أسئلة تتعلق بما يعرفونه من معلومات مر -

 لقراءته، مثل ذكر أسماء لنساء مغربيات اشتهرن عالميا.  استعدادا

المالحظة 

 والتوقع

 )تأطير النص(

 :إلىوتهم ـــدعيستهل األستاذ)ة( الدرس بحوار يجريه مع المتعلمات والمتعلمين ليضعهم في إطار النص وذلك ب

 مالحظة المشهد المرافق للنص وتعرف مضمونه؛ -   

 تعرف أنواع األشياء المدرجة فيه، وما توحي به؛ -   

 االستماع لتمثالت المتعلمات والمتعلمين وإسقاطاتهم على المشهد؛ -   

 ءته؛ربط الصورة والعنوان ببؤر من النص تساعد المتعلمات والمتعلمين على تكوين فرضية لقرا -   

 ...داث فيه؟متى؟ ما ماجريات األح ؟حدث النص؟ أينتفحص قراءاتهم األولية له بأسئلة، مثل: عمن يت  -   

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

مالحظة النص انطالقا من مؤشرات دالة تتصل بالصورة  -

 والعنوان ونهاية القصة وتؤدي إلى توقع حدثه؛

 قراءة النص قراءة سليمة ومعبرة؛ -

 واستخراج معالم اللغة السردية من خالله؛فهم النص وتحليله  -

تمثل عبر نبيلة من حياة "مريم شديد"، وما حققته لنفسها  -

 ووطنها األم المغرب من عز وفخار؛

 القراءة الطليقة والمسترسلة، والقراءة الحرة.  -

 الوسائل المساعدة

 النص المسترسل في الكتاب المدرسي؛ -

 الكتاب المدرسي؛ -

 رة لتدوين معطيات النص؛السبو -

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

 وسائل أخرى متاحة. -
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، لتناوباءته باوالمتعلمين بقر النص قراءة معبرة، ويكلف بعض المتعلماتالجزء األول من  )ة(يقرأ األستاذ * القراءة والفهم

 ويحرص على توجيههم نحو تصحيح أخطائهم القرائية ذاتيا؛

دد ومدى طع المحالمتعلمات والمتعلمين للمق فهميطرح األستاذ)ة( أسئلة حول الجزء موضوع الدرس للتأكد من  *

 استعدادهم لدراسته، مثل: تمييز حدث معين، تمييز صفات شخصية...

 بمجال الفضاء. كيف عرفت ذلك؟ تهتم كانت مريم شديد• من هي مريم شديد؟   •    

 جال الفضاء؟ما الذي عزز شغفها بم •  

ات استرتيجي ثر من؛ موظفا استراتيجية أو أكجزء األوليرصد األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين معجم ال *

 حدّد في الفراغ معنى كّل كلمة: الفهم القرائي، مثل:

 

 

 

 

 

عن  الجزء األولتفهيم مضمون  *

 النسج على منوال عبارة ما، من قبيل:طريق إعادة التركيب أو 

الً  أُْنِشئُ  •     على غرار ما يلي: ُجم 

ً  ت ْشغ لُ           ْنِصب   حاِليّا ً  أ خوها داهاأ هْ  ل ّما أ ْكث ر   ش غ فُها اِْزداد   – أُْستاذ ةٍ  م   .ِكتابا

لِ  ٱْلُجْزءِ  في أ ِجدُ  •    فاتِ  ع لى ي دُل   ما ٱأْل وَّ ْري م   ل دى ٱآْلِتيةِ  ٱلّصِ ط نِ  ُحب  : ديدٍ ش   م  قُ  - ٱْلو  دّ  – ا لتَّف و   .يا لتَّح 

 المعنى في السياق الجملة الكلمة

 

 غرست

 غرست العلم في الثلوج.

 غرس شجيرة.

 غرس فيه فكرة.

 أثبتته.

................ 

................ 

علة لقوى الفااتعرف يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لتحليل داللة األحداث وما تعبر عنه من معان، و * التحليل

كره ص يحت، مثال: داللة رفع مريم شديد للعلم المغربي، بروز هذه الشابة في تخصصانعة هذه األحداث...

 الرجال، عشقها للنجوم...

 :ينوالمتعلم اتالمتعلم من (ة(األستاذ يطلب نصلل األولي الفهم لتقويم * التقويم والدعم

 ه، كما يناقش توقعاتهم لقراءته.من فهموه عما الخاص وبأسلوبهم شفهيا التحدث -

  إعداد بطاقة عن مريم شديد اعتمادا على العناصر المقترحة في الكتاب المدرسي. -
 

س تْ  الحصة الثانية: الجزء الثاني من: " األسبوع الثالث ْري مُ  د ر   ".ٱأْل ْبحاثِ  ِمن   يدِ ٱْلع د ... إِلى ... م 
 

 من الكتاب المدرسي( 38)انظر الصفحة: ية والتعلم يةنشطة التعليماأل المراحل

 ؛قبلياد اليمهد األستاذ)ة( للحصة عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة، مع تقويم تشخيصي لإلعد * التمهيد

يست موع، لقراءة معبرة عن أفعال الكالم ومقاصده، بصوت مس الجزء الثاني من النصيقرأ األستاذ)ة(  *

لصوتي وين ابالسريعة وال بالبطيئة، مراعية مخارج الحروف، وعالمات الترقيم، واحترام اإلعراب، والتل

 تعلماوالنبر والتنغيم حسب ما تقتضيه ظروف تشكيل المعنى، كما يجب أن يطلب األستاذ)ة( من المت

 ؛والمتعلمين اإلنصات الجيد

 ته؛ ن على قراءميالمتعلمات والمتعل بعض يتناوب *

 تقويم قراءات المتعلمات والمتعلمين ذاتيا أو من طرف جماعة القسم. *

ادهم استعد المتعلمات والمتعلمين ومدى فهميطرح األستاذ)ة( أسئلة حول الجزء موضوع الدرس للتأكد من  الفهم والتحليل

 لدراسته، مثل: تمييز حدث معين، تمييز صفات شخصية...

 ؟لم انتقلت إلى فرنسا• مريم شديد؟    أين درست•    

 ؛ذكر الشهادات الدراسيّة التي نالتها مريم شديدا •  

ن مأكثر  ا استراتيجية أو؛ موظفالجزء الثانييرصد األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين معجم  *

 حدّد في الفراغ معنى كّل كلمة: استرتيجيات الفهم القرائي، مثل:

 ع  ت بِ  - أ تَّبِعُ  - أُتابِعُ  الفعل المناسب: ُجْمل ةٍ  كُلِّ  ف راغِ  في أ ْست ْعِملُ  •   

  .ٱْلخاِمس ةِ  السنة يف ِدراس تي ............ ،واِلدي ن صائِحُ  .........، ٱلطَّريقِ  في ك ْلبي  ...........

 "؛الورودبما المقصود من العبارة اآلتية: "لم يكن الحصول على أعلى الشهادات العلميّة مفروشا  •  

ذل ليها أن تبعكان  بلالحصول على أعلى الشهادات العلمّية مفروشا بالورود،  لم يكنستعمل في جمل: ا •   

 جهدا كبيرا.

 وتعرف القوى يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لتحليل داللة األحداث وما تعبر عنه من معان، *

 د للفضاءر مرص، مثال: داللة حصول مريم شديد على شهادة الدكتوراه من أكبالفاعلة صانعة هذه األحداث...

 بفرنسا.

 ويعملون أولى، مرحلة في نصالهذا الجزء من  أحداث بعض عن مفيدة بجمل والمتعلمات المتعلمون * يعبر تقويم ودعم
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ويركزون على  .مكانه، كما يميزون صفات شخصية أو وقوعه بزمن الحدث بربط منها أمكن ما إغناء على

 في تحقيق النجاح. رة واإلصراربالمثاقيمة 
 

 

ج   80 إِلى ...ٱْختِياُرها ت مَّ  الحصة الثالثة: الجزء الثالث من: " األسبوع الرابع ْفرِ  ت ْحت   ةً د ر   ".ٱلّصِ
 

 من الكتاب المدرسي( 39)انظر الصفحة:  األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 ؛قبلياد اليمهد األستاذ)ة( للحصة عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة، مع تقويم تشخيصي لإلعد * التمهيد

قراءته بوالمتعلمين  معبرة، ويكلف بعض المتعلمات النص قراءةالجزء الثالث من  )ة(يقرأ األستاذ *

 ، ويحرص على توجيههم نحو تصحيح أخطائهم القرائية ذاتيا؛بالتناوب

ين لمقطعل* يطرح األستاذ)ة( أسئلة حول الجزء موضوع الدرس للتأكد من قراءة المتعلمات والمتعلمين  الفهم والتحليل

 المحددين ومدى استعدادهم لدراستهما، مثل:

 ما المناصب التي شغلتها مريم شديد؟  -   

 صف "أنتاركتيكا" حسب ما ورد في الجزء الثالث من النّص. -   

 

 "شغّل أكمل شبكة المفردات بما يناسب: " -

 

 

 

 

 

 

 .ر  ت ق رَّ  - أ ق ر   - اِْست ق رَّ : يُناِسبُ  ما ُجْمل ةٍ  كُلِّ  ف راغِ  في أ ْست عِْملُ  •  

ك مُ   ........ ْشروِعيَّةِ  ٱْلح  د فِ  ب م  و  ، ....... ٱْله  ياِضيَّ  ٱْلُمساب ق ةِ  إِْجراءُ  ، ......وعِ ٱأْلُْسب ه ذآ ِخالل   ٱْلج   ةِ ٱلّرِ

ف القوى وتعر يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لتحليل داللة األحداث وما تعبر عنه من معان، *

 ما داللة تقلبت مريم شديد في مناصب عدة؟    -، مثال: الفاعلة صانعة هذه األحداث...

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين مركزا على ما يلي: * التقويم والدعم

 تمكنهم من استثمار المقروء على مستوى الفهم؛    -   

 ؛تمييز حدث معين، تمييز صفات شخصيةب مدى قدرتهم على استخراج عناصر تتعلق -   

 تمييز معطيات ذات عالقة بالمجال المدروس. -   

 

ةُ  ه ِذهِ  ت ط لَّب تْ  الحصة الرابعة: الجزء الرابع من: " األسبوع الخامس  ."ٱلنَّّصِ  آِخرِ  : إلى .... ٱْلُمِهمَّ
 

 من الكتاب المدرسي( 40و  39: تين)انظر الصفح التعليمية التعلميةاألنشطة  المراحل

 ؛قبلياد اليمهد األستاذ)ة( للحصة عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة، مع تقويم تشخيصي لإلعد * التمهيد

 ،التناوبقراءته ببوالمتعلمين  النص قراءة معبرة، ويكلف بعض المتعلماتالجزء الرابع من  )ة(يقرأ األستاذ *

 أو من طرف جماعة القسم. ،ويحرص على توجيههم نحو تصحيح أخطائهم القرائية ذاتيا

 الفهم والتحليل

 

 

 

المحدد  لمقطعل* يطرح األستاذ)ة( أسئلة حول الجزء موضوع الدرس للتأكد من قراءة المتعلمات والمتعلمين 

 ومدى استعدادهم لدراسته، مثل:

 . نصمن ال ستخرج ما يدّل على ذلكاعاشت مريم ظروفا مناخية قاسية على سطح "أنتاركتيكا"؛  -   

 بماذا يستفيد علماء الفلك من "أنتاركتيكا"؟ -   

 فيم يفيد التلسكوب الذي وضع في القطب المتجمد الجنوبّي؟ -   

 و أكثر منموظفا استراتيجية أ؛ الجزء الرابعيرصد األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين معجم  * 

  استرتيجيات الفهم القرائي، مثل:

كَّنَّ  حدّد في الفراغ معنى كّل كلمة: •    كَّن   - أ ْمك ن   - م   .ت م 

 ٱلنَّجاحِ  ِمن   ٱاِلْجتِهادُ  ......... ،ِبِٱْلُمباراة ٱْلف ْوزِ  ِمن  ، .......... ٱلّشاِطئِ  إِلى ٱلذَّهابُ  ........

 اِْنت ق ل   – ن ق ل   - ت ناق ل   •   

 شغّل

 النوع:

 المعنى: الضد:

 الجملة:
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ْفت رِ  في ٱلدَّْرس    ......... باطِ  إِلى ٱْلب ْيضاءِ  ِمن   ........ ،ٱلدِّ ْري م   ن جاحِ  أ ْخبار   اسُ ٱلنَّ .......... ، ٱلّرِ  م 

التركيب 

 واالستثمار

 ة:* يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على هيكلة النص عن طريق أحد اإلجراءات التالي

 ستغال ماباالقتصار على األساسي منها، وحذف األوصاف والتكرار والحشو م إعادة ترتيب األحداث -   

 ؛  تعرفه في مهارة التلخيص

 ؛لشخصية مريم شديدتحديد مالمح عامة  -   

 تحديد البداية والوسط والنهاية؛    -   

 ربط كل حدث بسبب مناسب له. -   

 والمتعلمين إلى استشراف آفاق النص من خالل:يدعو األستاذ)ة( المتعلمات  *

 توقع نهاية أخرى للحدث؛ -   

 ؛شخصية مريم شديدالتعليق على مواقف  -   

 ؛هاث عن نفسمريم شديد تتحد مثال ،إعادة سرد الحكاية بأسلوبهم الخاص عن طريق تغيير لغة الخطاب -   

ارة في الحض تأثيرهمساء ورجال المغرب عالميا، وبدور مغاربة الخارج في التعريف بن ة النصربط قيم -   

 .اإلنسانية بأخالقهم، وتعايشهم، وقيمهم

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين مركزا على ما يلي: التقويم والدعم

 قدرتهم على القراءة السليمة وتمثل المعنى؛ -   

 مدى تمكنهم من استثمار المقروء على مستوى الفهم والتحليل والتركيب؛ -   

 تحديد دالالت الحدث وأبعاده، وعناصر الخطاب السردي؛ -   

 إعادة تركيب أحداث النص؛ -   

جه لوطن وخارامكانة المرأة داخل التوصل إلى رسالة النص وقيمته من خالل الواقع، مع التركيز على  -   

 جانب أخيها الرجل.إلى 
 

  3و 2 بوعان:األس التواصل الشفهيمكون  حصتان /السماعي األول النص 
 

 العنوان: ال شيء مستحيل
 

 

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي( 19)انظر الصفحة:  الحصة األولى: الفهم والتحليل واالستثمار األسبوع الثاني

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 تمهيد: * ما قبل االستماع 

ة ناء وضعيبس قصد األستاذ)ة( درسه بمقدمة تحفيزية تثير انتباه المتعلمات والمتعلمين لموضوع الدريبتدئ  -

الد في ب لالنطالق، من قبيل: سنتعرف اليوم على شخصية مغربية استطاعت بفضل جدها ومثابرتها النجاح

كته هذه ذي سلعن الطريق الالغربة، والعودة إلى الوطن للمشاركة في أوراش التنمية فيه. لعلكم تتساءلون 

 الشخصية لبلوغ الهدف الذي رسمته لنفسها؛

التها ودال يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لمالحظة المنظر العام للصور من حيث مكوناتها -

 اإليحائية؛

 قراءة العنوان، وتحديد داللة كلمة "مستحيل"؛           -   

 العزيمة القوية                                                          

 يختار مما يلي ما يفسر العنوان:                      اليأس واالستسالم -   

 األهداف

؛التدرب على قراءة مكونات الصورة وربطها بموضوع النص -  

فهم المسموع وتحديد أفكاره األساسية؛ التمرن على -  

 ؛المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبةفهم المتعلم)ة( معاني  -

 تربط مغاربة العالم بوطنهم األم؛تحليل النص وإدراك العالقة التي  -

 يناقش ما سمعه من أفكار ومعلومات ويعبر عن مواقفه منها؛ -

 يتواصل شفهيا باستعمال معجم وظيفي في سياقات تواصلية. -
 

  

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة( -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

وسائل أخرى متاحة. -  
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 الجد والمثابرة                                                           

 ضية لقراءة النص؛إيجاد العالقة الرابطة بين المؤشرات السابقة، واقتراح فر -   

   .لقراءةرضية اويختارون من بينها المناسب لبناء ف ،يناقش األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين توقعاتهم *

 التسميع: * أثناء االستماع

لمات دفع المتعلع األستاذ)ة( النص وفق شروط التسميع الرامية لتقريب المعاني وتمثل المواقف يسمِّ  -    

 للتعبير عن الفهم األولي للمسموع؛والمتعلمين 

 ئيسية، صيته الريستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالمسة القضية الجوهرية في النص، وشخ -   

 حقّق حلمه؛ -ناجح في عمله  -عن شخص: يعاني من البطالة  ؟يتحدّث النّصّ عمن  مثل:بسؤال 

مضمونه  علمين منستاذ)ة( تسميع النص لتمكين المتعلمات والمتبناء على مؤشرات الفهم األولي يعيد األ -   

 من خالل التركيز على فقرات وجمل النص المساعدة على ذلك.

  الفهم: *

 ثل:، مناصرهيفتح األستاذ)ة( حوارا مع المتعلمات والمتعلمين لفهم المسموع، واستحضار مضمونه وع -   

 ترسخ في ذهنك مما سمعته:استمع إلى النّّص وأكمل المسموع بما  •

 يعمل ياسين في شركة عالميّة لـ........................ ٠   

 ... بالمغرب بفضل خبراته في مجال األدوية سـ............................ ٠   

خل يفها كمديحدد المتعلمات والمتعلمون بعض الكلمات المستعصية التي تعتبر وسيطا للفهم عبر توظ -   

 ":رّسختمثل: وضع خريطة لكلمة: " ض األسئلة المساعدة على الفهم،لبع

 

 

 

    

 

 

 معوه:ها مما سيقدم األستاذ)ة( للمتعلمات ثالث شروح للكلمات التالية يختارون منها ما يناسب معنا -   

 : يشيدون •:                                         خولت •

 

 : ألج •:                                         أنسجم •

 :  التفاني •:                                         أنخرط •

 

 التحليل واالستثمار: *

 بعض المؤشرات  ات والمتعلمونيلتقط المتعلم ٭

 مثل:، بواسطة إجراءات المسموع والعناصر المميزة للنص

 شخصية ياسين ويكونون بطاقة عنه؛تذكرهم لمالمح  •       

 

 تحديد المتعلمات والمتعلمين ألفكار النص، أو تلخيص مضمونه. •     

حمل ص التي تي النيفتح األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين باب المناقشة، فيكلفهم بتحديد معنى من معان ٭

، هملى خبراتتحا عقيمة، أو رسالة متصلة بالمجال، ويفتح باب النقاش مراعيا مستواهم وقدراتهم الذهنية، متف

 وطنه المغرب:من قبيل: ناقش الفكرة التالية وبين قيمتها بالنسبة لياسين و

شروعا وها أنا اليوم، وبعد سنوات قضيتها في المهجر أعود إلى وطني حامال معي خبراتي ألنجز م "

 ."أنخرط به في أوراش التنمية ببالدي

 

 من الكتاب المدرسي( 19)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: إعادة اإلنتاج الشفهي األسبوع الثالث

  

 التعلميةاألنشطة التعليمية  المراحل

 التمهيد: ما بعد االستماع

  ؛يمهد األستاذ)ة( للدرس عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة *

بعة يسمع األستاذ)ة( النص حسب ما تقتضيه ظروف تشكيل المعنى، مدعوما باإلنصات الجيد، ومتا *

ي الحصة يله فتم فهمه وتحل المتعلمات والمتعلمين، وقد تتخلل هذه القراءة بعض المشيرات المحيلة على ما

 السابقة،

 الشفهي: التركيب وإعادة اإلنتاج

رض، ر الغدعوة المتعلمات والمتعلمين إلى إعادة إنتاج النص بأسلوبهم الخاص شفهيا، من خالل تغيي -

 ياسين يقدّم نفسه " سنّه، عمله، أسرته ".، مثل: الضمير، إتمام القصة...

يفتخرو ينشرون ملكت يسرت منحت

 ن
 يثنون

أنخر

 ط
 أدخل أتأقلم

 أشارك أدخل أنتسب

 الجد اإلخالص الحب أعمل أنضم أساهم
 االسم:

 العمر:

 مكان العمل:

 مكان الدراسة:

 التخصص العلمي:

 المهنة:

 جملة

 رسخت

 نوع

 معنى

 
 ضد
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والي م)ة( الملمتعلاي اإلنتاج وذلك بأن ينتج المتعلم)ة( األول جملة، ويطالب يمكن اعتماد تقنية التناوب ف -

 بإنتاج جملة تغني معناها، وهكذا...

حة مطرو إثارة مضامين لصيقة بالواقع وتحيل على محيط المتعلمات والمتعلمين عن طرق مناقشة قضية -

ر م قصيوار، أو مناظرة، أو عرض فلفي النص السماعي باستخدام مائدة مستديرة، أو عروض، أو لعب أد

 هئيّة أصدقابمع يناقشهمن النّص و اموقف المتعلم)ة( ختار، مثل: يعن القضية المثارة ثم مناقشته، وهكذا...

بلدان  واطني، يطرحون فيها معاناة المهاجر من الغربة، وتخفيف بعض مباستخدام مائدة مستديرة هوصديقات

خجوال  قد كنتال أنكر أّن الغربة لم تكن سهلة، فاستقبالهم وتسامحهم مثل: "االستقبال من وطأتها بحسن 

  "؛تيولم أنسجم بسهولة مع الوضع، ولكن لحسن حّظي  صادفت أناسا طيّبين ساعدوني في غرب ،بطبعي

 ؛وقوف المتعلمات والمتعلمين عند رسالة النص واستنباط قيمها وتحديد موقفهم منها -

 لوطن.اه إلى المشروع الذي سينجزه  ياسين بعد عودتالمتعلمون نصا شفهيا يصفون فيه ينتج المتعلمات و -

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين بالتركيز على ما يلي: تقويم ودعم

 قدرتهم على فهم المسموع واستيعابه؛ -   

 مدى تمكنهم من استثمار ما سمعوه على مستويات الفهم؛ -   

 المحيط؛ومدى قدرتهم على استخراج عناصر ذات صلة بالمجال المدروس مما سمعوه وربطها بالواقع  -   

 ؛مدى تمكنهم من إعادة إنتاج ما سمعوه بطرق مغايرة -   

 مدى قدرتهم على استخالص دالالت النص المسموع وأبعاده والتحدث عنها بلغة سليمة. -   

 

 

 

  5و 4 بوعان:األس التواصل الشفهيمكون  حصتان /السماعي الثاني النص 

 

 العنوان: عودة ميمونة
 

 

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي( 32)انظر الصفحة:  الحصة األولى: الفهم والتحليل واالستثمار األسبوع الرابع

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 تمهيد: * ما قبل االستماع

ن علمين الدرس، كأن يحاور المتعلمات والمتع ينشئ األستاذ)ة( وضعية تواصلية ينطلق منها لموضوع -

 مغاربة يعرفونهم عاشوا في المهجر، ولما عادوا كان لهم تأثير في تنمية منطقتهم؛

 أوربا                                                                      

  بلجيكا        عودة ميمونة    يوجههم بعد ذلك لتكملة العنوان بما يناسب:  -

 المغرب                                                                        

 وينطلقون منه لتوقع أحداث النص، وبناء فرضية لقراءته؛ 

 .لقراءةرضية ايناقش األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين توقعاتهم. ويختارون من بينها المناسب لبناء ف -

 التسميع: * االستماعأثناء 

لمات دفع المتعلع األستاذ)ة( النص وفق شروط التسميع الرامية لتقريب المعاني وتمثل المواقف يسمِّ  -    

 والمتعلمين للتعبير عن الفهم األولي للمسموع؛

 ئيسية، صيته الريستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالمسة القضية الجوهرية في النص، وشخ -   

 –طيب  – حقّق حلمه -ناجح في عمله  - بشوش -عبوس  عن شخص: ؟يتحدّث النّصّ عمن  مثل:بسؤال 

 حنون؛

ن المتعلمات والمتعلمين من مضمونه بناء على مؤشرات الفهم األولي يعيد األستاذ)ة( تسميع النص لتمكي -   

 األهداف

؛التدرب على قراءة مكونات الصورة وربطها بموضوع النص -  

فهم المسموع وتحديد أفكاره األساسية؛ التمرن على -  

 ؛فهم المتعلم)ة( معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة -

 تربط مغاربة العالم بوطنهم األم؛تحليل النص وإدراك العالقة التي  -

 يناقش ما سمعه من أفكار ومعلومات ويعبر عن مواقفه منها؛ -

 يتواصل شفهيا باستعمال معجم وظيفي في سياقات تواصلية. -
 

  

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة( -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

؛األنشطة المرتبطة بالنصمختلف  -  

وسائل أخرى متاحة. -  
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 من خالل التركيز على فقرات وجمل النص المساعدة على ذلك.

  الفهم: *

 ثل:، مناصرهيفتح األستاذ)ة( حوارا مع المتعلمات والمتعلمين لفهم المسموع، واستحضار مضمونه وع -   

 :أجب بنعم أو الاستمع إلى النّّص و •
 ال نعم 

   ثالثين سنة في المهجرقضى الحاج الطيب 

   الحاج الطيب رجل مسن

   اشتغل الحاج الطيب راعيا لألغنام واألبقار

   عاد ليستقر في المغرب بسبب فقره

   اشتهرت مقاولة الحاج الطيب بمنتوج الزيتون

خل لبعض كمدا يحدد المتعلمات والمتعلمون بعض الكلمات المستعصية التي تعتبر وسيطا للفهم عبر توظيفه -

 مثل: وضع خطاطة لعائلة كلمة: "يستقر": األسئلة المساعدة على الفهم،

 

 

 

 

 

 

 

 عوه:ما سمميقدم األستاذ)ة( للمتعلمات ثالث شروح للكلمات التالية يختارون منها ما يناسب معناها  -

 :أدرت •  :                                          يستقر •

 

                         :                       استقطاب •:                                           يسرد •

 

 :الحدو •                                           :واصل •

 التحليل واالستثمار: *

 ثل:م، ءاتبواسطة إجرا المسموع بعض المؤشرات والعناصر المميزة للنص ات والمتعلمونيلتقط المتعلم ٭

 بيل:تذكرهم األشخاص الذين سمعوا عنهم في النص المقروء واستحضار بعض ما صدر عنهم، من ق -   

 الحفيد األصغر            قهقه وكأنه سمع نكتة؛ ٠

 النساء الحاضرات               ابتسمن؛ ٠

 وجه الحاج                 بش.  ٠

 ّكن شبابلة تمقّررت أن أفتح مقاوويبدون رأيهم فيها: " ن الفكرة التالية،ويناقش المتعلمات والمتعلم ٭

  . "المنطقة من االشتغال ومحاربة البطالة

 

 من الكتاب المدرسي( 32)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: إعادة اإلنتاج الشفهي األسبوع الخامس

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 التمهيد: ما بعد االستماع

  ؛يمهد األستاذ)ة( للدرس عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة *

بعة يسمع األستاذ)ة( النص حسب ما تقتضيه ظروف تشكيل المعنى، مدعوما باإلنصات الجيد، ومتا *

ي الحصة يله فتم فهمه وتحل المتعلمات والمتعلمين، وقد تتخلل هذه القراءة بعض المشيرات المحيلة على ما

 .السابقة

 الشفهي: التركيب وإعادة اإلنتاج

رض، ر الغدعوة المتعلمات والمتعلمين إلى إعادة إنتاج النص بأسلوبهم الخاص شفهيا، من خالل تغيي -

 :كشّخص شفهيّا الموقفين اآلتيين بعبارات من أسلوب، مثل: الضمير، إتمام القصة...

 الجدّ وهو يتحدّث عن عمله في أوروبا. •   

 يسرد بعض ما عاشه في بلجيكا.الجدّ وهو  •   

 على منوال:ينتج المتعلمات والمتعلمون نصا شفهيا  -

 !يسرد بعض مغامراته الطريفة وهوتستهويه ضحكات األحفاد العفوية،  كم

 .....................................، و)ضمير( ........................... كم

 المتعلمات والمتعلمين بالتركيز على ما يلي:يقوم األستاذ)ة( مجهودات  تقويم ودعم

 قدرتهم على فهم المسموع واستيعابه؛ -   

 مدى تمكنهم من استثمار ما سمعوه على مستويات الفهم؛ -   

 استقرار

 مستقَر

 يستقر استقر

 مستِقر

 كثرت أغنت منحت يطمئن يرتاح يسكن

 يحكي يتكلم يجيب
 احتواء جمع تعبئة

 االقتداء التقليد السير خاط تابع ربط
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 المحيط؛ومدى قدرتهم على استخراج عناصر ذات صلة بالمجال المدروس مما سمعوه وربطها بالواقع  -   

 ؛اج ما سمعوه بطرق مغايرةمدى تمكنهم من إعادة إنت -   

 مدى قدرتهم على استخالص دالالت النص المسموع وأبعاده والتحدث عنها بلغة سليمة. -   

 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية الصرف والتحويل
 

 العنوان: المجرد والمزيد
           

           

 

 

 

 

 سي(من الكتاب المدر 14)انظر الصفحة:  الحصة األولى: استكشاف الظاهرة وبناؤها األسبوع الثاني
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

من النص  صرفيةيستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استخراج أمثلة الظاهرة ال * أقرأ وأالحظ

 القرائي "مغربي في ناسا" عن طريق أسئلة، مثل:

 ما المركبة التي تبعت "أبور" في الهبوط على المريخ؟ -   

 ما الذي أوصل كمال الودغيري إلى النجاح؟ -   

 بع كمال الودغيري دراسته العليا؟في أي مجال تا -   

 هل توقفت إنجازات كمال الودغيري عند حد معين؟ -   

 لى ذلك؟عمثابرة كمال الودغيري واجتهاده جعال منه قدوة للشباب، استخرج من النص عبارة تدل  -   

 ير.غايكتب األستاذ)ة( نصوص األمثلة المستنبطة على السبورة، ويلون الظاهرة الصرفية بلون م *

 يقرأ األستاذ)ة( نصوص األمثلة، ويدعو بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قراءتها. *

 رف نوعها.. وتعينتذب األستاذ)ة( بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قراءة الكلمات التي كتبت بلون مغاير *

يصل نه، لمإلى حذف حرف "، ويدعوهم تبعيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة الفعل " - أحلل

ُن معنى. ّوِ  معهم إلى تبين أن ما تبقى من حروف في الفعل ال يُك 

مكن ال يو" أساسية تبعيخلص األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين إلى نتيحة أن كل حروف الفعل: " -

 .مجرداالستغناء عن أي حرف منها. إذن فهو فعل 

ة في ال الباقين األفعوبين كل فعل م "تبع"بين الفعل  واقارنأن يلمين يطلب األستاذ)ة( من المتعلمات والمتع -

 ،المشتركة بينها الحروف ينلى تبإويدعوهم  "،اِْست تْب ع  "، "ِاتَّب ع  " ،"ت ت بَّع  "، "تتابع"، "تابع"، "أتبع: "الجدول

 .والحروف الزائدة في كل منها

. ويميزون حروف الزيادة مزيدةيتعرف المتعلمات والمتعلمون على هذا النوع من األفعال            أفعال  -

 .همزة الوصل والسن والتاء، همزة الوصل، التاء والتضعيف، التاء واأللف، األلف، همزة القطعفيها. 

 .لسبورةالقاعدة، ويثبتها على جانب من ايساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على استنتاج  - أستنتج

 نة بأنشطةستعا، مع االيتناوب المتعلمات والمتعلمون على ترديدها مدعمين ما استنتجوه بأمثلة تطبيقية -

 أطبق.

 

 من الكتاب المدرسي( 14)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التثبيت والتطبيق األسبوع الثالث
 

 التعليمية التعلميةتدبير األنشطة  المراحل

يستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة الصرفية المدروسة في  * تمهيد

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

؛على الفعل المجرد والمزيدالتعرف  -  

؛تمييز كل منهما داخل النصوص المقروءة والمسموعة -  

استعمالهما في تحويل خطابه حسب ما يقتضيه الحال. -  

 الوسائل المساعدة

؛متعلم)ة(نصوص األمثلة بكتاب ال -  

؛السبورة -  

؛أنشطة تطبيقية مرتبطة بالظاهرة -  

 ل...وسائل أخرى: تشجير، جداو -

 ترسيمات...
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 الحصة السابقة عن طريق أسئلة، مثل:

 ما الفعل المجرد؟ ما الفعل المزيد؟ مثل لكل منهما بمثال. -   

  .أذكر حروف الزيادة التي تعرفتها في الحصة السابقة -   

التثبيت 

 والتطبيق

 سة تثبيتالمدرواينجز األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين أنشطة تطبيقية متنوعة عن الظاهرة الصرفية  *

 الفعللقاعدة المستخلصة، باعتماد التشخيص مثال، حيث يتقمص بعض المتعلمات والمتعلمين دور األ

. أحرف المجردة، ومجموعة دور األفعال المزيدة بحرف، وأخرى مزيدة بحرفين، ورابعة مزيدة بثالثة

 ت؛لتثبيويسائل بعضهم بعضا ويتبادلون األدوار. مع تعهد األستاذ)ة( وتدخله للتسديد والتصويب وا

نشطة أيف إليها ن يظ، ويمكن أيختار األستاذ من أنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا *

 أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة الصرفية المدروسة؛

عن  ومرن يحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون الفعل المجرد والمزيد بشكل سلس *

أخرى وردة، طريق تداول الظاهرة الصرفية في مشافهاتهم وكتاباتهم، حيث يوظفون جمال تحتوي أفعاال مج

واقفهم طت من جديدة أعمزيدة، ويتبينون اختالف المعنى في كل منهما، وما أظافته حروف الزيادة من معا

 التواصلية أبعادا جديدة. 

 يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: التقويم

 تعرف الفعل المجرد والمزيد وميزهما داخل النصوص المقروءة والمسموعة؛ -   

 استعملهما أثناء تواصله الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب ما يقتضيه الحال. -   

 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية والتحويلالصرف 
 

 العنوان: الصحيح والمعتل
 

 

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي( 27)انظر الصفحة:  الحصة األولى: استكشاف الظاهرة وبناؤها األسبوع الرابع
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

لى تعرف مين عيستهل األستاذ)ة( درسه بتقويم تكويني يتبين من خالله مدى قدرة المتعلمات والمتعل * أقرأ وأالحظ

 دوأثر كل واح الفعلين المجرد والمزيد، والتمييز بينهما، واسترجاع المعلومات المتعلقة بتوصيفهما،

 منهما في سياق الخطاب، عن طريق أسئلة مثل:

ة في لزيادائك. أدخل عليه أحد حروف الزيادة وبين ما أضافته اركب فعال مجردا في جملة من إنش -

 المعنى... وهكذا؛

 يقرأ األستاذ)ة( نص االنطالق، ثم يدعو بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته؛ *

 ص:يدعوهم لمالحظة األفعال المكتوبة بلون مغاير في العبارات التالية الواردة في الن *

س   المجموعة األولى:) - ْنسا، ن جاةُ  تْ د ر  ّرتْ  بِف ر  راِحل   بِِعدَّةِ  م  رائِد   طُموُحها أل  م ٍة،ِدراسيَّ  م  نْ  ٱْلج   (؛ِسيَّة  ٱْلف ر 

كان تْ  )المجموعة الثانية: - ع تْ  إِذا و  ض  ً  و  ع تْ  ل ق دْ . ت ْحقيِقهِ  ىإِل س ع تْ  إِْعجاب ها، نال  و ه د فا يَّةِ بِأ ه   ن جاةُ  و   ّمِ

تْ  ٱْلِعْلمِ  ٍق(. ِدراس تِها س ن واتِ  ف ط و   بِت ف و 

(، ويخلص أل   م  ، رَّ م  ، س  ر  د  يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تأمل أفعال المجموعة األولى:) * أحلل

 معهم إلى أن جميع حروفها أساسية.

(. ويسألهم: هل أحد حروف األفعال السابقة حرف الواو، الياء، األلفيستدرجهم لتذكر حروف العلة:) *

 .صحيحةعلة؟ يستنتجون أن األفعال الثالثة السابقة خالية من حروف العلة           إذن هي أفعال 

 األهداف

 كون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:ي

ل؛التعرف على الفعل الصحيح والمعت -  

؛تمييز كل منهما داخل النصوص المقروءة والمسموعة -  

استعمالهما في تحويل خطابه حسب ما يقتضيه الحال. -  

 الوسائل المساعدة 

 ؛متعلم)ة(نصوص األمثلة بكتاب ال -

؛السبورة -  

؛أنشطة تطبيقية مرتبطة بالظاهرة -  

وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات،  -

 بطاقات، صور...
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ع  يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تأمل أفعال المجموعة الثانية:) * ض  عى ،سعى ،ال  ن ،و   ،و 

 جميع حروفها أساسية؛ (، ويخلص معهم إلى أنط وى

رف أو حعلى  يدعوهم إلى تبين الفرق بينها وبين أفعال المجموعة األولى. ينتهون إلى أنها تحتوي *

 أكثر من حروف العلة.

 استنتاج ة( إلىمالحظات المتعلمات والمتعلمين، وتحليالتهم لألمثلة يصل معهم األستاذ) انطالقا من * أستنتج

 القاعدة الضابطة للظاهرة الصرفية بأسئلة مثل:

 نشائك؛إما الفعل الصحيح؟ ما أنواع الفعل الصحيح؟ مثل لكل نوع منها وركبه في جملة من  -   

 نشائك.إلكل فعل معتل منها وركبه في جملة من  ما الفعل المعتل؟ ما هي حروف العلة؟ مثل -   

 
 مع االستعانة بأنشطة أطبق.

 

 من الكتاب المدرسي( 27)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التثبيت والتطبيق األسبوع الخامس
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

زيع ك بتواألستاذ المتعلمات والمتعلمين السترجاع الظاهرة الصرفية المدروسة، وذل يستدرج * تمهيد

رفوه بطاقات تحتوي على أفعال صحيحة متنوعة وأخرى معتلة ويطلب منهم تصنيفها حسب ما تع

تبادل ووعات عنها في الحصة السابقة. ويمكن أن يعتمد األستاذ)ة( في هذا النشاط على عمل المجم

 نها؛األدوار بي

  يعزز المتعلمات والمتعلمون ما توصلوا إليه بأمثلة من محفوظهم من األفعال. *

 صرفيةينجز األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين أنشطة تطبيقية متنوعة عن الظاهرة ال * التثبيت والتطبيق

لمات المدروسة تثبيتا للقاعدة المستخلصة، باعتماد التشخيص مثال، حيث يتقمص بعض المتع

تبادلون ضا ويوالمتعلمين دور األفعال الصحيحة، ومجموعة دور األفعال المعتلة، ويسائل بعضهم بع

 ار. مع تعهد األستاذ)ة( وتدخله للتسديد والتصويب والتثبيت؛األدو

ظيف مكن أن يا، وييختار األستاذ)ة( من أنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسب *

 دروسة؛ة المإليها أنشطة أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة الصرفي

س كل سليحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون الفعل الصحيح والمعتل بش *

حتوي ومرن عن طريق تداول الظاهرة الصرفية في مشافهاتهم وكتاباتهم، حيث يوظفون جمال ت

 أفعاال صحيحة، وأخرى معتلة ويحولونها صرفيا، ويتبينون التغيرات التي تلحقها.

 المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا:يكون  التقويم

 تعرف الفعل الصحيح والمعتل وميزهما داخل النصوص المقروءة والمسموعة؛ -   

 فية.استعملهما أثناء تواصله الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب تغيراتهما الصر -   

 

 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية التراكيب
 

 الخبر( سمية )أنواعالعنوان: الجملة اال
 

            
 األهداف

 

 

 

 

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

؛سميةالتعرف على أنواع الخبر في الجملة اال -  

؛تمييزها داخل النصوص المقروءة والمسموعة -  

استعمالها أثناء كتابته وتعبيره حسب ما يقتضيه الحال. -  

 الوسائل المساعدة

؛لمتعلم)ة(نصوص األمثلة بكتاب ا -  

؛السبورة -  

؛أنشطة تطبيقية مرتبطة بالظاهرة -  

وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات... -  



91 
 

 

 

 

 

 

 (من الكتاب المدرسي 15)انظر الصفحة:  الحصة األولى: استكشاف الظاهرة وبناؤها األسبوع الثاني
 

 التعلميةاألنشطة التعليمية  المراحل

 كيبية منالتر يستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استخراج أمثلة الظاهرة * أقرأ وأالحظ

 النص القرائي "مغربي في ناسا" عن طريق أسئلة، مثل:

 ما نموذج الطالب الذي كان يمثله كمال الودغيري؟ -   

 كيف كانت أعمال كمال الودغيري؟ -   

 ما الذي كان يزاوله كمال في قاعة المراقبة؟ -   

 ِجد  كمال واجتهاده إالم أوصاله؟... -   

ائل الوس يكتب األستاذ)ة( نصوص األمثلة المستنبطة على السبورة. مستعمال ما يراه مناسبا من *

 المساعدة؛

 ءتها؛يقرأ األستاذ)ة( نصوص األمثلة، ويدعو بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قرا *

 ناها.ينتذب األستاذ)ة( بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قراءة األمثلة ويستدرجهم لفهم مع *

ل. ا كل مثادأ بهيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة األمثلة وتبين الكلمة التي ابت - أحلل

 "؛كمالسيكتشفون على أنها في األمثلة جميعها هي "

وهل دلت وحدها على  .مبتدأ. وبها ابتدأ الكالم فهي          اسميستدرجهم لتحديد نوع الكلمة            -

 معنى مفيد؟

" وتبين مكانة ودور الكلمة الثانية في إفادة المعنى. كلمة كمال طالبيدعوهم إلى قراءة المثال " -

 ؛أي أخبرت بشيء عن المبتدإ، خبرا   " معنى مفيدا، وتسمى        كمال" كونت مع كلمة "طالب"

" عن طريق التركيز على كمال طالبيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تعرف نوع جملة " -

 ؛جملة اسميةهي             إذن اسمنوع الكلمة األولى فيها           

ا عنى مفيدم" الجماألستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة العبارات التي كونت مع كلمة " يدعو -

 وهي كما يلي:

 ؛(ال جملة وال شبه جملة) كلمة واحدة.  مفرد خبر      طالب *

" يعود على هو. وفيه ضمير "يحنألنها ابتدأت بفعل        (جملة فعلية) خبر     إلى وطنه    يحن *

 ". أي يحن كمال إلى وطنه؛كمالالمبتدإ "

" يعود ــــــه. وفيه ضمير "أعمالألنها ابتدأت باسم          (سميةا جملةخبر)       مشرفة     هأعمال *

 ". أي أعمال كمال مشرفة؛كمالعلى المبتدإ "

 ؛(ومجرور من جار شبه جملةخبر)     المراقبة     قاعة في *

  .( شبه جملة من الظرفخبر)        منصة التتويج    فوق *
ج ى استنتاة( إلمالحظات المتعلمات والمتعلمين، وتحليالتهم لألمثلة يصل معهم األستاذ) انطالقا من * أستنتج

 القاعدة الضابطة للظاهرة التركيبية بأسئلة مثل:

 سمية؟ مم تتكون؟ما الجملة اال -   

 ما المبتدأ؟ ما الخبر؟ ما أحوال الخبر؟ -   

 عالم يعود الضمير في جملة الخبر؟ -   

مات لمتعلليمكن االستعانة بالخطاطة التالية أو غيرها في التوضيح وتقريب الظاهرة التركيبية  *

  والمتعلمين:
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نة االستعا مع ية.بأمثلة تطبيقيتناوب المتعلمات والمتعلمون على ترديد القاعدة مدعمين ما استنتجوه  -

 بأنشطة أطبق.

 

 

 

 من الكتاب المدرسي( 15)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التثبيت والتطبيق األسبوع الثالث
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

لمدروسة ايبية يستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة الترك * تمهيد

 في الحصة السابقة عن طريق أسئلة، مثل:

 سمية؟ مم تتكون؟ما الجملة اال -   

 ما المبتدأ؟ ما الخبر؟ ما أحوال الخبر؟ -   

 عالم يعود الضمير في جملة الخبر؟ -   

التثبيت 

 والتطبيق

لمدروسة ايبية ينجز األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين أنشطة تطبيقية متنوعة عن الظاهرة الترك *

 ثال:م"، التعلم عن طريق لعب األدوارتثبيتا للقاعدة المستخلصة. ويمكن االستئناس بطريقة: "

 سبهم تبعًاختيار ما ينا، ويساعدهم في االمتعلمات والمتعلميناألدوار على  األستاذ)ة(يعرض  -   

 لة؛بر شبه جمسمية، خا، خبر جملة فعلية، خبر جملة خبر ،مبتدأسمية، اجملة : هي، واألدوار لقدراتهم

 ؛الحظةبقية يقومون بالمال، وبأداء األدوار التي اختاروها المتعلمات والمتعلمونيقوم  -   

 : أساليب التقويميحرص األستاذ)ة( على تنوع  *

 يقوم فيه المتعلم)ة( نفسه)ــا(؛ (فردي )ذاتيتقويم  -   

 ؛جماعي من الطالب المالحظين -   

 من طرف األستاذ)ة(؛ بطاقات مالحظة لقياس الجانب المهاري -   

ا ظيف إليهيمكن أن يختار األستاذ من أنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا، وي * 

 وسة؛ز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة التركيبية المدرأنشطة أخرى تعز

شكل سلس ية بسميحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون أنواع الخبر في الجملة اال *

تنوع مية يومرن عن طريق تداول الظاهرة التركيبية في مشافهاتهم وكتاباتهم، حيث يوظفون جمال إس

أعطت  جديدة حال الخبر، ويتبينون اختالف المعنى في كل منها، وما أظافه هذا التنوع من معانفيها 

 مواقفهم التواصلية أبعادا جديدة.

 يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: التقويم

 سمية وميزها داخل النصوص المقروءة والمسموعة؛تعرف أحوال الخبر في الجملة اال -   

 استعملهما أثناء تواصله الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب ما يقتضيه الحال. -   

 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية التراكيب
 

 العنوان: كان وأخواتها
 

 

 

 األهداف

 كون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:ي

  ؛التعرف على كان وأخواتها -

؛سميةعلى الجملة اال إدراك التغيرات التي تدخلها -  

؛تمييزها داخل النصوص المقروءة والمسموعة -  

استعمالها أثناء كتابته وتعبيره حسب ما يقتضيه الحال. -  

 الوسائل المساعدة

 ؛لمتعلم)ةنصوص األمثلة بكتاب ا -

؛السبورة -  

؛أنشطة تطبيقية مرتبطة بالظاهرة -  

 وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات... -
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 من الكتاب المدرسي( 28)انظر الصفحة:  الحصة األولى: استكشاف الظاهرة وبناؤها األسبوع الرابع
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 لى تعرفعلمين يستهل األستاذ)ة( درسه بتقويم تكويني يتبين من خالله مدى قدرة المتعلمات والمتع * أقرأ وأالحظ

 سياق  لك فيذسمية، وأحوال الخبر فيها، واسترجاع المعلومات المتعلقة بتوصيفها، وأثر الجملة اال

 ع:الخطاب، عن طريق تعرف أنواع الخبر انطالقا من الخطاطة التالية، مع التمثيل لكل نو

 
 يقرأ األستاذ)ة( نصوص األمثلة، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءتها؛ *

 ( المتعلمات والمتعلمين لفهم مضمون األمثلة. يستدرج األستاذ)ة *

، لم)ة(يؤطر األستاذ)ة( األمثلة المستخلصة في جدول على غرار ما هو موجود في كتاب المتع - أحلل

 وينقلها على السبورة؛

 يدعوهم إلى قراءة األمثلة داخل الجدول حسب الترتيب الوارد فيه؛ -

 مجردة عن الناسخ، ومالحظتها بعد دخول الناسخ؛سمية يوجههم إلى مالحظة الجملة اال -

  يتبين المتعلمات والمتعلمون التغيرات التي طرأت على المبتدإ والخبر؛ -

 ويمكن لألستاذ أن يعتمد وسيلة أخرى مثل مسرحة القاعدة على الشكل التالي: *

 مجموعة من المتعلمات والمتعلمين تقف بباب القسم تستأذن في الدخول؛ -

 !ة المتعلمات والمتعلمين: أستاذ)ة( انظر)ي( من بالباب؟بقي -

 األستاذ)ة(: مرحبا بضيوفنا الكرام؛ أهال وسهال؛ -

 المتعلمات والمتعلمون بصوت واحد: أستاذ)ة( من هؤالء؟ -

 "؛كان وأخواتهااألستاذ)ة(: إنها مجموعة النواسخ الفعلية وتسمى " -

 نها منأومن تكون كان وأخواتها؟ الظاهر  !وأخواتهاالمتعلمات والمتعلمون بصوت واحد: كان  -

 !عائلة ذات شأن في اللغة العربية

 : أنا كان أفيد حدوث الخبر في الزمن الماضي؛كان -

 : أنا أصبح أفيد حدوث الخبر في الصباح؛أصبح -

 : أنا صار أفيد تحول الخبر من حالة إلى أخرى؛صار -

 : أنا ليس أفيد نفي حدوث الخبر؛ليس -

 زال وأفيد استمرار الخبر؛ : أنا مازال ما -

 المتعلمات والمتعلمون: وما وظيفتكن أيها األخوات؟ -

يسمى ومبتدأ ال ترفعسمية : وظيفتنا سهلة وبسيطة؛ إذا دخلت إحدانا على الجملة االكان وأخواتها -

 الخبر ويسمى خبرها؛ تنصباسمها، و

 ة؛سميتفضلي يا كان بالدخول على الجملة اال سمية،ا"؛ جملة ة  طفل ةُ األستاذ)ة(: "نجا -

 ؛ةً طفل ةُ كان: كانت نجا -

خواتها ان وأكالمتعلمات والمتعلمون: لقد تغيرت حركة الخبر؛ اآلن فهمنا يا أستاذ)ة( ما تفعله  -

 سمية؛بالجملة اال

 ن الخبرصون أيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة أنواع الخبر في الجدول، يستخل -

 أو الظرف منشبه جملة  وقد يكونفعلية،  أوسمية اجملة  أومفردا، كما تعرفوا ذلك من قبل يكون: 

 .الجار والمجرور

تاح لى استن)ة( إالمتعلمات والمتعلمين، وتحليالتهم لألمثلة يصل معهم األستاذ انطالقا من مالحظات * أستنتج

 القاعدة الضابطة للظاهرة التركيبية بالتدرج؛

 ة:لسبورايستدرح األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تجميع القاعدة ويثبتها في جانب من  *
 برهاخويسمى  فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبرسمية، كان وأخواتها أفعال ناقصة تدخل على الجملة اال
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كان ــ"فهم ليتأكد األستاذ)ة( من تمثل المتعلمات والمتعلمين للظاهرة التركيبية من خالل توظي *

انة الستعامع سمية. " في جمل من إنشائهم، وتبين التغيرات التي أحدثتها في الجملة االوأخواتها

 بأنشطة أطبق.
 

 من الكتاب المدرسي( 28)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التثبيت والتطبيق الخامس األسبوع
 

 األنشطة تعليمية التعلمية المراحل

وزيع ذلك بتواألستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين السترجاع الظاهرة التركيبية المدروسة،  يستدرج * تمهيد

ب ما منهم ذكر معناها وتحديد وظيفتها حس" عليهم، ويطلب كان وأخواتهابطاقات تحتوي على "

عات لمجمواتعرفوه عنها في الحصة السابقة. ويمكن أن يعتمد األستاذ)ة( في هذا النشاط على عمل 

 وتبادل األدوار بينها.

 لمدروسةبية اينجز األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين أنشطة تطبيقية متنوعة عن الظاهرة التركي تثبيت وتطبيق

 مثال: "،التعلم عن طريق لعب األدواريتا للقاعدة المستخلصة. ويمكن االستئناس بطريقة: "تثب

ا اسبهم تبعً ختيار ما ين، ويساعدهم في االمتعلمات والمتعلميناألدوار على  األستاذ)ة(يعرض  -   

  سمية، كان وأخواتها:اجملة : هي، واألدوار لقدراتهم

 
ص لمتقمص لشخفيأتي المتعلم)ة( ا ،بأداء األدوار التي اختاروها المتعلمات والمتعلمونيقوم  -   

ه يف بنفسالتعربسمية بجملة من مبتدإ وخبر مفرد، ويقوم المتعلم المتقمص ألحد أخوات كان الجملة اال

  وبوظيفته، ثم يدخل على الجملة المختارة ويبين ما طرأ عليها من تغيير، وهكذا...

 ؛يقومون بالمالحظة المتعلمات والمتعلمين بقية -   

 : أساليب التقويميحرص األستاذ)ة( على تنوع  *

 يقوم فيه المتعلم)ة( نفسه؛ (فردي )ذاتيتقويم  -   

 ؛جماعي من الطالب المالحظين -   

 من طرف األستاذ)ة(؛ بطاقات مالحظة لقياس الجانب المهاري -   

ها ظيف إليييمكن أن التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا، ويختار األستاذ من أنشطة  * 

 روسة؛أنشطة أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة التركيبية المد

ن مرن ع" بشكل سلس وكان وأخواتهايحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون " *

ا كان عليه سمية دخلتارة التركيبية في مشافهاتهم وكتاباتهم، حيث يوظفون جمال طريق تداول الظاه

ت يدة أعطان جدأو إحدى أخواتها، ويتبينون اختالف المعنى في كل منها، وما أظافه هذا التنوع من مع

 مواقفهم التواصلية أبعادا جديدة.

 يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: تقويم

ل زها داخخبر. ومي" وأدرك معناها وتأثيرها على المبتدإ والكان وأخواتهاتعرف النواسخ الفعلية " -   

 النصوص المقروءة والمسموعة؛

 ة.استعملها أثناء تواصله الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب تغيراتها التركيبي -   
 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية اإلمالء               
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 العنوان: التاء المربوطة والتاء المبسوطة
 

 

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي( 16)انظر الصفحة:  الحصة األولى: استكشاف الظاهرة األسبوع الثاني
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 اءته.يستهل األستاذ)ة( درسه بقراءة نص االنطالق، ثم يدعو بعض المتعلمات والمتعلمين لقر - أقرأ وأالحظ

 ،ةال، وكتيدعوهم لمالحظة الحروف المكتوبة بلون مغاير في النص في الكلمات التالية:)منصا -

 والتركيز على شكلها وكيفية رسم التاء في أواخرها؛ (.ة، عديدتإنجازا

 
هم  يخلص معومن المتعلمين والمتعلمات كتابة حرف التاء المربوطة على األلواح  )ة(األستاذ  يطلب -

لشيء فس ان، ويفعل لدرسلسبورة الستثمارهما خالل لحظات اإلى شكلي كتابتها ويثبت بطاقتيهما على ا

 مع التاء المبسوطة...

ات الكلم يدوتحد والجدول المرافقنص االنطالق قراءة  ات والمتعلمينمتعلماليطلب األستاذ)ة( من  -1 أحلل

 ؛ التاء المربوطة التي وردت فيها

 ؛المتعلمين تحديد عالمة الترقيم في آخر الجملةالمتعلمات ويطلب من  -

 ؛(الوقف بالسكونيستدرجهم الستحضار قاعدة قراءة أواخر الجمل ) -

يفية خصوص كبالجمل بتطبيق قاعدة الوقف بالسكون. ويسجلون مالحظاتهم  المتعلمات والمتعلمون يقرأ -

ل حركة داخون متويتبينون كيفية نطق التاء المربوطة عندما تك نطق التاء المربوطة عند الوقف بالسكون.

 الجملة؛

 امفيه مربوطةالتاء ال) (ةِ ، وكالةٍ )عديد تيقراءة كلم إلى المتعلمات والمتعلمين دعو األستاذ)ة(ي -

 ة: اآلتي على الشاكلة. (ساكنة فيها التاء المربوطة) (ةْ ، جميلةْ ، زاويةْ )فاطم اتوكلم ،(متحركة

                                                  

                                                                                                             
 

 اكنة. ة السيدعوهم لتسجيل مالحظاتهم بخصوص كيفية قراءة التاء المربوطة المتحركة والتاء المربوط

 .التاء المربوطة تكون في آخر الكلمة* 

 .نقف على التاء المربوطة هاء *

اء ت" آخرها مغربي في ناسالتثبيت المالحظة، يستخرج المتعلمون والمتعلمات كلمات من نص " -

 تالي:على المنوال المربوطة ويرسمونها في جدول ثم يحولون حركة التاء إلى سكون ويقرؤونها. 

 التاء المربوطة ساكنة في الكلمة التاء المربوطة متحركة في الكلمة

 ـهْ  ةعمومي ـةُ  ةمغارب

 ەْ ةالحيا ةِ  ةالحيا

 لمين سببالمتعيمكن لألستاذ)ة( االستعانة بالجدول المثبت في كراسة المتعلم)ة( ليقرب للمتعلمات و *

 كتابة التاء مربوطة. 

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

 ؛تعرف كتابة التاء المربوطة والمبسوطة -

؛التمييز بين رسم التاء المربوطة والمبسوطة -  

رسمهما رسما صحيحا أثناء كتابته. -  

 الوسائل المساعدة

 ؛متعلم)ة(بكتاب النصوص األمثلة  -

؛السبورة -  

؛أنشطة تطبيقية مرتبطة بالظاهرة -  

وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات، بطاقات، صور... -  

ة  فاطم            ةُ الباحث  

ة  يزاوٌة             عديد  

ة  جميلِة             وكال  

 

ة  فاطم            ةُ الباحث  

ة  يزاوٌة             عديد  

ة  جميلِة             وكال  
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ردت والتي  الجمل وتحديد نص االنطالق والجدولقراءة  ات والمتعلمينمتعلماليطلب األستاذ)ة( من  -2

 ا.ية رسمه. مع التركيز على كيف(الفضاء الدوليةوكالة  تِ . )وهو يعتلي منصاوطةبسالتاء الم فيها

 لمين سببالمتعيمكن لألستاذ)ة( االستعانة بالجدول المثبت في كراسة المتعلم)ة( ليقرب للمتعلمات و *

 كتابة التاء مبسوطة.

 م:كتشافاتههم وايستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى استنتاج القاعدة اعتمادا على مالحظات - أستنتج

 ".ترسم التاء مربوطة إن صح الوقوف عليها هاء، وإال فتكتب مبسوطة مفتوحة"

، مع يقيةتطبملية عمثلة يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى ترديد القاعدة فيما بينهم، وتعزيزها بأ -

 االستعانة بأنشطة أطبق؛

وطة اء المربن التيمكن لألستاذ)ة( االستعانة بالخطاطة التالية ليقرب للمتعلمات والمتعلمين الفرق بي -

 والتاء المبسوطة:

          
 

 

 من الكتاب المدرسي( 16)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التطبيق عليها األسبوع الثالث
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ي فلمدروسة ئية ايستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة اإلمال * التمهيد

 الحصة السابقة عن طريق أسئلة، مثل:

 .ـــــــــــــة، ة؟ كيف تكتب التاء المتطرفة المربوطة -

 مثل لحاالتها حسب ما تعرفته في الدرس.متى تكتب التاء المتطرفة مربوطة؟  -

 ــــــــت، ت.كيف تكتب التاء المتطرفة المبسوطة؟  -

 متى تكتب التاء المتطرفة مبسوطة؟ مثل لحاالتها حسب ما تعرفته في الدرس. -

 سبةة( مناتدبر حصة تثبيت التاء المربوطة والمبسوطة ودعمها وفق الطريقة التي يراها األستاذ) * التطبيق

ة، ها مناسبة يراللمستوى المعرفي للمتعلمين والمتعلمات وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء تمارين كتابي

األلواح  ويمكنه توظيف وسائل تعليمية مساعدة متعددة، مثل: .مراعيا المدة الزمنية المخصصة لها

 واأللوان، الصور، البطاقات، الخطاطات، الجداول...

يها يظيف إل يمكن أنأنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا، ويختار األستاذ)ة( من  *

 سة؛أنشطة أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة اإلمالئية المدرو

لمبسوطة التاء يحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون أنواع رسم التاء المربوطة وا *

 فيها شكل سلس ومرن عن طريق تداول الظاهرة اإلمالئية في كتاباتهم، حيث يوظفون جمال تتنوعب

 حاالت التاء في آخر الكلمة حسب ما حصلوه في درسهم التعليمي؛ 

ل ين من أجمتعلميملي األستاذ)ة( نصا تطبيقيا يحتوي الظاهرة اإلمالئية المدروسة على المتعلمات وال *

لتعلم. سة واين مردوديتهم، ومعالجة صعوباتهم في الرسم اإلمالئي المقصود بالدرادعم حصيلتهم، وتحس

 ويمكن االستئناس بالنص التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 لذبابة والعربةا

بقيت العربة تراوح مكانها، وما انقطعت الذبابة عن عملها الذي اعتقدت أنه نافع: دخلت أذن الحصان     

الحصان الثاني، ثم تركت أذنه وانتقلت إلى تحت ذيله، ومن هناك إلى األول، ثم خرجت منها، عبرت أذن 

عين السائق، ثم طارت وحطت على أنف مسافرة، فعلت كل هذا، وكأنها في بيت لها، تنتقل على هواها، 

 أرادت المساعدة، ولكن المساعدات ال تحققها المزعجات، وال تكون باللسعات الموجعة.
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 المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا:يكون  التقويم

 أدرك الحاالت التي تكون فيها التاء مبسوطة أو مربوطة؛ -

 رسمها رسما صحيحا دون أي خطإ. -

 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية اإلمالء
 

 العنوان: همزتا الوصل والقطع
 

 

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي( 29)انظر الصفحة:  الحصة األولى: استكشاف الظاهرة األسبوع الرابع
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ن على تعلمييستهل األستاذ)ة( درسه بتقويم تكويني يتبين من خالله مدى قدرة المتعلمات والم * أقرأ وأالحظ

ع تعرف التاءين المربوطة والمبسوطة والتمييز بينهما، ورسمهما رسما صحيحا، واسترجا

 ربوطةالمعلومات المتعلقة بتوصيفهما، وذلك بتوزيع بطاقات تحتوي على كلمات تختم بتاء م

يمكن قة. وبتاء مبسوطة ويطلب منهم تصنيفها حسب ما تعرفوه عنهما في الحصة الساب وأخرى تختم

 أن يعتمد األستاذ)ة( في هذا النشاط على عمل المجموعات وتبادل األدوار بينها؛

النطق  ه عنداألستاذ)ة( نص االنطالق مع التركيز على إهمال النطق بهمزة الوصل؛ وتحقيق يقرأ *

همزة بلنطق اب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته محاكين قراءته، فيهملون بهمزة القطع، وينتذ

 الوصل ويحققونه عند النطق بهمزة القطع؛

صنفونها ق، وييدعوهم إلى استخراج الجمل المتضمنة للهمزة التي تحقق النطق بها والتي لم يتحق *

 رار ما يلي:في جدول من عمودين؛ مع كتابة كل من الهمزتين بلون مغاير على غ

 الجمل التي لم يتحقق فيها النطق بالهمزة الجمل التي تحقق فيها النطق بالهمزة

هين  بنتائِجِه  نَّ مستقبلهأ  درك  ياسيُن أ    لدراسيةٱر 

ز  أ  ْن أ  لى إِ   لمغربٱلوضع خارج وطنه ٱنسجم بسهولة مع ٱف ْحر 

 جتهادٱفعمل بجد و 

همزة لى العيالحظ المتعلمات والمتعلمون األمثلة في الجدول، ويتبينون التغيرات التي طرأت  *

 بأبصارهم ونطقهم؛

 يتتبعون موقع كل من الهمزتين: *

 تظهر في النطق سواء بدأنا بها الحديث أو واصلنا بها كالما قبلها.                أهمزة القطع  -

 همزة زائدة تقع في أول الكلمة فقط تثبت عند البدء وتسقط عند الوصل.  ا             همزة الوصل  -

ل ثل لكتتبع مع زمالئك مواقع همزة الوصل والقطع من خالل الجدول في كتابك المدرسي. وم *

 موضع بمثال مناسب.

إلى  اذ)ة(المتعلمات والمتعلمين، وتحليالتهم لألمثلة يصل معهم األست انطالقا من مالحظات * أستنتج

 استنتاح القاعدة الضابطة للظاهرة التركيبية بالتدرج؛

 بورة:ن السيستدرح األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تجميع القاعدة ويثبتها في جانب م *

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

 ؛همزتي الوصل والقطعتعرف كتابة  -

؛التمييز بين رسم همزتي الوصل والقطع -  

رسمهما رسما صحيحا أثناء كتابته. -  

 الوسائل المساعدة

 ؛متعلم)ة(نصوص األمثلة بكتاب ال -

؛السبورة -  

؛أنشطة تطبيقية مرتبطة بالظاهرة -  

وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات،  -

 بطاقات، صور..
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ة ثلة عمليا بأملقاعدة فيما بينهم، وتعزيزهيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى ترديد ا *

 ، مع االستعانة بأنشطة أطبق.تطبيقية تقطع فيها الهمزة أو توصل

 

  من الكتاب المدرسي( 29)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التطبيق عليها األسبوع الخامس
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ية مالئيستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة اإل * تمهيد

 المدروسة في الحصة السابقة عن طريق أسئلة، مثل:

 كيف نفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع؟ -   

 ما موضع كل منهما في الكالم؟ متى يحقق النطق بهمزة الوصل؟ -   

 مناسبة ودعمها وفق الطريقة التي يراها األستاذ)ة( همزتي الوصل والقطعت تدبر حصة تثبي * التطبيق

يراها  تابيةللمستوى المعرفي للمتعلمين والمتعلمات وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء تمارين ك

تعددة، مثل: مويمكنه توظيف وسائل تعليمية مساعدة  .مناسبة، مراعيا المدة الزمنية المخصصة لها

 أللوان، الصور، البطاقات، الخطاطات، الجداول...األلواح وا

ن يظيف يمكن أويختار األستاذ من أنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا،  *

 لمدروسة؛ئية اإليها أنشطة أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة اإلمال

 القطعيحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون أنواع رسم همزتي الوصل و *

يها فتنوع بشكل سلس ومرن عن طريق تداول الظاهرة اإلمالئية في كتاباتهم، حيث يوظفون جمال ت

 حاالت الهمزة حسب ما حصلوه في درسهم التعليمي؛

 علمين منوالمت اإلمالئية المدروسة على المتعلماتيملي األستاذ)ة( نصا تطبيقيا يحتوي الظاهرة  *

د أجل دعم حصيلتهم، وتحسين مردوديتهم، ومعالجة صعوباتهم في الرسم اإلمالئي المقصو

 بالدراسة والتعلم. ويمكن االستئناس بهذا النص لألديب السوداني الطيب صالح:

 

 

 

 

 

 

 

 يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: التقويم

 أدرك الحاالت التي تكون فيها الهمزة موصولة أو مقطوعة؛ -

 رسمها رسما صحيحا دون أي خطإ. -

 

 حصتان مكون الكتابة الشكل والتطبيقات الكتابية
 

                                                                                   

 

 

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

 ؛ضبط النص بالشكل التام -

 ؛فهمه واستثمار معجمه -

استثمار البنيات الصرفية:)المجرد والمزيد( والتركيبية )أنواع الخبر  -

 ؛سمية( أثناء كتابته وتعبيره وفق مقتضى الحالفي الجملة اال

المربوطة والمبسوطة، ورسمهما رسما صحيحا أثناء التمييز بين التاء  -

 كتابته.

 الوسائل المساعدة

 ؛متعلم)ة(بكتاب ال شكلنص ال -

؛السبورة -  

هرالصرفية واأنشطة تطبيقية مرتبطة بالظ -

واإلمالئية؛ والتركيبية  

وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات،  -

 بطاقات، صور... 

 

 العودة

وجه التحديد، كنت خاللها أتعلم في عدت إلى أهلي بعد غيبة طويلة، سبعة أعوام على    

أوروبا، تعلمت الكثير، عدت وبي شوق عظيم إلى أهلي في تلك القرية الصغيرة، سبعة 

أعوام وأنا أحلم بهم، ولما جئتهم كانت لحظة عجيبة، فرحوا بي، وضجوا حولي، ولم يمض 

الشمس. وقت طويل حتى أحسست كأن ثلجا يذوب في داخلي، أو كأنني مقرور طلعت عليه 

 ذاك دفء الحياة في العشيرة فقدته زمانا في بالد تموت من البرد حيتانها.
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 من الكتاب المدرسي( 17)انظر الصفحة:  الحصة األولى: الفهم والشكل األسبوع الثاني
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 لمدروسةوية ايستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظواهر اللغ * التمهيد

 بأسئلة مناسبة؛

 هم"(.بوطن يكتب نص الشكل في السبورة الجانبية )الفقرة األولى من نص "اعتزاز مغاربة العالم *

 :ستعينا باألسئلة التالية* يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى فهم النص م الفهم

ْغِرِب؟ -    ط نِِهِم اْلم  ِر بِو  ْهج  غاِرب ةُ اْلم   ِلماذا ي ْعت ز  م 

ِر بِال -    ْهج  غاِرب ةُ اْلم  ثِّلُهُ م  لّى الدَّْوُر الَّذي يُم  ط   نِّْسب ةِ أ ْين  ي ت ج  ْغرِ ِلو   ِب؟نِِهِم اْلم 

غاِرب ِة  -    تى يُْحت ف ُل بِاْلم  لمم  ط ِن؟ و   اذا؟اْلقاِطنين  خاِرج  أ ْرِض اْلو 

ِلماذا؟  -    ؟ و   ه ْل ي ْست ِحقّون  في ن ظ ِرك  ه ذا ااِلْحتِفال 

ض ت بعيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى فهم معجم النص عن طريق البحث عن دالال *

 الكلمات أو التعابير، أو الفهم باستعمال الضد... وهكذا؛

       يدعوهم إلى ضبط الفقرة المقترحة بالشكل التام. *

 اير؛ون مغيكلف األستاذ)ة( بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على شكل الفقرة المقترحة بل * اإلنجاز

خطاء، ح األيتابع األستاذ)ة( وبقية المتعلمات والمتعلمين إنجازات أصدقائهم، ويتدخلون لتصحي *

مالؤه زتدخل يويكون التصحيح أوال فرديا حيث يصحح المتعلم)ة( خطأه بنفسه، وإذا تعذر األمر عليه 

 بإشارة من األستاذ)ة(؛ مع التذكير بالقاعدة الضابطة كلما لزم األمر ذلك.
 

 من الكتاب المدرسي( 18و  17: تين)انظر الصفح الحصة الثانية: االستثمار وع الثالثاألسب
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ت إجراءا ستغالميراقب األستاذ)ة( إعداد المتعلمات والمتعلمين القبلي، ويشخص مكتسباتهم السابقة  * التمهيد

 ال(؛تربوية هادفة:)ألفاظ االستحسان، التقدير، التشجيع، التحفيز... أو ورقة التنقيط مث

طة هم ألنشلا ييئيستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تذكر الظواهر اللغوية المدروسة، ته *

 التطبيق واالستثمار. 

التطبيق 

 واالستثمار

سة: المدرو لغويةيكلف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين باإلجابة عن األسئلة المتصلة بالظواهر ال *

ز على لتركياسمية، التاء المربوطة والمبسوطة(، مع )المجرد والمزيد، أنواع الخبر في الجملة اال

 في إنتاجاتهم المسموعة أو المكتوبة حسب ما يقتضيه المقام؛البعد الوظيفي لها 

 : أساليب التقويميحرص األستاذ)ة( على تنوع  *

 يقوم فيه المتعلم)ة( نفسه؛ (فردي )ذاتيتقويم  -   

 ؛جماعي من الطالب المالحظين -   

 من طرف األستاذ)ة(؛ بطاقات مالحظة لقياس الجانب المهاري -   

ر، الدفات تم فيتستثمر السبورة لتدوين األجوبة. وتستغل للتصحيح الجماعي، أما التصحيح الفردي في *

 مع مراقبة األستاذ)ة( وتتبعه إلنجازات المتعلمات والمتعلمين؛

 فيويمكن أن يظ يختار األستاذ)ة( من أنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا، *

 ة.لمدروساأخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظواهر اللغوية إليها أنشطة 

 يقوم األستاذ)ة( مجهود المتعلمات والمتعلمين من خالل التركيز على ما يلي: * التقويم

 قدرتهم على تعرف مفاهيم الظواهر اللغوية المدروسة؛ -   

ظافته أما، وما وتبين اختالف المعنى في كل منه قدرتهم على التمييز بين الفعل المجرد والمزيد -   

 حروف الزيادة من معان جديدة أعطت مواقفهم التواصلية أبعادا جديدة؛

سمية، وعلى توظيفه بشكل سلس ومرن في قدرتهم على تعرف أحوال الخبر في الجملة اال -   
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 م؛ مشافهاتهم وكتاباته

صحيحا  رسمها رسماو إدرك الحاالت التي تكون فيها التاء مبسوطة أو مربوطة،قدرتهم على  -   

 دون أي خطإ أثناء كتاباتهم.

 

 حصتان مكون الكتابة الشكل والتطبيقات الكتابية
 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي( 30)انظر الصفحة:  الحصة األولى: الفهم والشكل األسبوع الرابع
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ة للغوييستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظواهر ا * التمهيد

 المدروسة بأسئلة مناسبة؛

 يكتب نصوص العبارات المسطر تحتها المطلوب شكلها على السبورة الجانبية.  *

 لية:* يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى فهم النص مستعينا باألسئلة التا الفهم

 التنموية؟ المشاريع تتطلب ماذا -   

 هو؟ ما. الجديدة المشاريع من نموذج عن النص يتحدث -   

 .بعضها أذكر متعددة، الوطنية المبادرة مشاريع -   

 .للنص مناسبا عنوانااقترح  -   

 الالتيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى فهم معجم النص عن طريق البحث عن د *

 بعض الكلمات أو التعابير، أو الفهم باستعمال الضد... وهكذا؛

       يدعوهم إلى ضبط العبارات المقترحة بالشكل التام. *

ون حة بليكلف األستاذ)ة( بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على شكل العبارات المقتر * اإلنجاز

 مغاير؛

 ألخطاء،اصحيح يتابع األستاذ)ة( وبقية المتعلمات والمتعلمين إنجازات أصدقائهم، ويتدخلون لت *

دخل يه يتتعذر األمر عل ويكون التصحيح أوال فرديا حيث يصحح المتعلم)ة( خطأه بنفسه، وإذا

 .زمالؤه بإشارة من األستاذ)ة(؛ مع التذكير بالقاعدة الضابطة كلما لزم األمر ذلك
 

 من الكتاب المدرسي( 31و  30: تين)انظر الصفح الحصة الثانية: االستثمار األسبوع الخامس
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ت إجراءا ستغالميراقب األستاذ)ة( إعداد المتعلمات والمتعلمين القبلي، ويشخص مكتسباتهم السابقة  * التمهيد

 ال(؛تربوية هادفة:)ألفاظ االستحسان، التقدير، التشجيع، التحفيز... أو ورقة التنقيط مث

طة هم ألنشلا ييئيستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تذكر الظواهر اللغوية المدروسة، ته *

 التطبيق واالستثمار. 

التطبيق 

 واالستثمار

يكلف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين باإلجابة عن األسئلة المتصلة بالظواهر اللغوية المدروسة:  *

)الفعل الصحيح والمعتل، كان وأخواتها، همزتا الوصل والقطع(، مع التركيز على البعد الوظيفي لها 

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

 ؛ضبط النص بالشكل التام -

 ؛واستثمار معجمهفهمه  -

استثمار البنيات الصرفية:)الصحيح والمعتل( والتركيبية )كان   -

 ؛وأخواتها( أثناء كتابته وتعبيره وفق مقتضى الحال

التمييز بين همزتي الوصل والقطع، ورسمهما رسما صحيحا  -

 أثناء كتابته.
 

 الوسائل المساعدة

 ؛متعلم)ة(بكتاب ال شكلنص ال -

؛السبورة -  

الصرفية ر هواأنشطة تطبيقية مرتبطة بالظ -

واإلمالئية؛ والتركيبية  

وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات،  -

 بطاقات، صور... 
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 موعة أو المكتوبة حسب ما يقتضيه المقام؛في إنتاجاتهم المس

 : أساليب التقويميحرص األستاذ)ة( على تنوع  *

 .يقوم فيه المتعلم)ة( نفسه (فردي )ذاتيتقويم  -   

 .المالحظين المتعلمات والمتعلمينجماعي من  -   

 .من طرف األستاذ)ة( بطاقات مالحظة لقياس الجانب المهاري -   

ر، الدفات تم فيتستثمر السبورة لتدوين األجوبة. وتستغل للتصحيح الجماعي، أما التصحيح الفردي في *

 مع مراقبة األستاذ)ة( وتتبعه إلنجازات المتعلمات والمتعلمين؛

ليها يظيف إ مكن أنيختار األستاذ من أنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا، وي *

 سة.أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظواهر اللغوية المدروأنشطة 

 يقوم األستاذ)ة( مجهود المتعلمات والمتعلمين من خالل التركيز على ما يلي: * التقويم

 قدرتهم على تعرف مفاهيم الظواهر اللغوية المدروسة؛ -   

مسموعة. وتمييزهما داخل النصوص المقروءة وال" الفعل الصحيح والمعتلقدرتهم على تعرف " -   

    واستعمالهما أثناء تواصلهم الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب تغيراتهما الصرفية؛

. والخبر المبتدإ " وأدراك معناها وتأثيرها علىكان وأخواتهاقدرتهم على تعرف النواسخ الفعلية " -   

 ستعماالابي اعة، واستعمالها أثناء تواصلهم الشفهي والكتوتمييزها داخل النصوص المقروءة والمسمو

    مرنا حسب تغيراتها التركيبية؛

حيحا رسمها رسما صو إدرك الحاالت التي تكون فيها الهمزة مقطوعة أو موصولة،قدرتهم على  -

 دون أي خطإ أثناء كتاباتهم.
 

 

 

 

 

 أربع حصص مكون الكتابة التعبير الكتابي )اإلنشاء(
 

 تلخيص مهارة ال
 

                                                                                                                       

 

 

  

 

 

 أوال: تلخيص نص سردي
 

  من الكتاب المدرسي( 20)انظر الصفحة:  والتخطيط لهاالحصة األولى: تقديم المهارة  األسبوع الثاني
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

نشاط اإلعداد 

 والتحضير

تحمل ووية، * يهدف هذا النشاط إلى تعويد المتعلم)ة( على التعلم الذاتي، وأداء الواجبات الترب

 المسؤولية. وهو يتضمن أهدافا ومهام مختلفة؛ منها ما يلي:

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على أن:

 يحدد معاني النص؛ -

 يستخرج منه األفكار األساسية؛ -

 يلخص فقراته بأسلوبه الخاص؛ -

 أن يركب بين العناصر التي تم تحديدها.  -

 الوسائل المساعدة

 نصوص مساعدة؛ -

 أهم معطيات الدرس؛ استعمال السبورة لتدوين -

 الكتاب المدرسي؛ -

 وسائل أخرى مساعدة. -
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 لة له؛ته النص المساعد ويفهمه من خالل توظيف أسئلة الفهم المذيييقرأ المتعلم)ة( بب -   

 يحلله في ضوء عناصره: الفكرة المحورية، المعطى، المطلوب؛ -   

(، وذلك يحضر معطيات تساعده على معالجة الموضوع: )أفكار، معلومات، تراكيب، أساليب... -   

 عن طريق مطالب محددة يزود بها األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين.

، تبط بهاالمر * يمهد األستاذ)ة( للنشاط عن طريق إثارة االهتمام إلى المهارة المستهدفة والموضوع التمهيد

 وره ووظيفته في عمل المتعلمات والمتعلمين؛وبيان د

 * يراقب تحضيراتهم القبلية ويستفسرهم حولها.

 يقرأ األستاذ)ة( النص المساعد قراءة نموذجية؛ - الفهم

ءة يكلف بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على قراءته، ويتدخل لتصحيح ثغرات القرا -

 وأخطائها؛   

 الكتاب دة فياعد بأسئلة مناسبة، ويمكن االستئناس بأنشطة الفهم الواريستدرجهم لفهم النص المس -

 المدرسي.

 معالجة المهارة

 

ا من نطالقافي هذه المرحلة يكتسب المتعلمات والمتعلمون المهارة عبر الوقوف على خطواتها وذلك 

ر وذلك عبالنص المساعد المقترح في الكتاب المدرسي، أو نص آخر من اختيار األستاذ)ة(. 

 اإلجراءات التالية:

 مالحظة حجم النص، وعدد كلماته؛ -

 كيف يبدأ؟ وكيف ينتهي؟ -

 ها يختلبدون التعرف على الكلمات والعبارات األساسية في النص والتي يقوم عليها المعنى، والتي -

 معناه وتركيبه، مثل:

 راستهدار البيضاء، تابع فؤاد العروي قصصي، هو من سفراء المغرب، درس بثانوية ليوطي بالد)

عتها ن جامبفرنسا، عمل مهندسا في مناجم الفوسفاط بخريبكة بعد تخرجه، رحل إلى أنجلترا وحصل م

 (؛على شهادة الدكتوراه، يعمل حاليا باحثا ومدرسا بجامعة أمستردام بهوالندا

ص، وهي ى النعلى معنتبين الكلمات والعبارات الزائدة والتي يمكن االستغناء عنها وال يؤثر ذلك  -

 غير العبارات التي أشير إليها؛

ما بعد ها فيالتعرف على بعض الروابط والضميمات التي استعملها الكاتب في النص، وعزلها لتوظيف -

 ....(بعد ذلك، إلى أن،  إلى ،ثم، حيث، ندما، من، في، عوهوفي ملخصك، مثل: ) 

 المهارة وقواعدها؛تنتهي الحصة باستنتاج أهم عناصر •  التخطيط

 ازاتهميصوغ المتعلمات والمتعلمون عناصر المهارة في خطاطة، ويعتمدونها في التخطيط إلنج• 

 عنها في الحصص الموالية.

 
 

 من الكتاب المدرسي( 20)انظر الصفحة:  : اإلنجاز األولالحصة الثانية األسبوع الثاني
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ة )ة( للدرس عن طريق استحضار ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون عن مهاريمهد األستاذ * التمهيد

 التلخيص، حيث يستحضرون عناصر المهارة وقواعدها حسب ما اكتسبوه في الحصة السابقة. 

 يفحص المتعلمات والمتعلمون النص مركزين على ما يلي: * اإلنجازات األولية

 قراءة متمعنة وتحديد الكلمات المفتاحية؛ قراءة النص مرة ثانية -   

 يستخرجون الوحدات والمعاني الجزئية؛    -   

 ، مثل:يحددون أفكاره األساسية، ويدونونها في مذكرات خارجية أو في الهامش -   

 شخصية فؤاد العروي وما عرف به.  •

 دراسته بالمغرب وبالخارج والشهادات المحصلة.  •

 م الفوسفاط بخريبكة.عمله مهندسا بمناج •

 اشتغاله بالبحث والتدريس بجامعة أمستردام. •
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 يقوم المتعلمات والمتعلمون باختزال النص مراعين ما يلي: *

لحشو فة، ايحذفون منه الجمل والعبارات الزائدة:)الجمل الشارحة والمؤكدة والمعللة والمتراد -

 والتكرار(؛

 ددة الواردة في األصل؛يستغنون عن التفاصيل والمناقشات المتع -

 عدم تحريف أو تشويه المعلومات الواردة في األصل؛ -

 يحتفظون بالنواة المعنوية األساسية؛ -

 يلخصون كل فقرة من النص باعتماد األفكار األساسية التي استخلصوها. -

ها ربط بين، واليكلف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بتجميع اإلنجازات الكتابية في مسودة أولى - المسودة األولى

 بالروابط والضميمات المناسبة؛ 

 يتم هذا النشاط في صيغة أعمال فردية أو جماعية؛ -

 لمساعدةوا التوجيه وتقديم تهم،زاإنجا وتتبع األولية، محاوالتهم بتشجيعاألستاذ)ة(   يقوم -

 .الحاجة عند معهم الكتابة في بعضهم مشاركة أو العملية، والتوضيحات
 

 (من الكتاب المدرسي 20)انظر الصفحة:  : مراجعة اإلنجاز األول وإتمامهالحصة الثالثة األسبوع الثالث
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

، وما مهارةيمهد األستاذ)ة( للنشاط عن طريق استحضار ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون حول ال - التمهيد

 أنجزوه من أعمال تطبيقية؛ 

 يدعوهم إلى مراجعة ما أنجزوه. -

ات علممتال بمعية يتدخل السابقة، الحصة خالل (ة(األستاذ سجلها التي المالحظات على بناء - المراجعة

 تجويد أجل من تجاوزها سبل حراواقت وأخطاء، صعوبات من تسجيله تم لما االنتباه للفت والمتعلمين

 ؛والتنقيح جعةراالم بعد اإلنتاج

 للغويا الرصيد مستويات على تهمزاإنجا جعةرام في والمتعلمين المتعلمات (ة(األستاذ يشرك -

 ؛باألفكار وعالقاتها واألساليب

 حول علمينوالمت المتعلمات بين أو القسم، وجماعة )ة(األستاذ بين حوار جعةراالم مرحلة يتخلل -

 سم،الق جماعة على أو صغرى، مجموعة في زمالئه على كتبه ما )ة(متعلم رأيق حيث كتاباتهم،

 . المتبادل راماالحت إطار في مالحظاتهم ويبدون ويناقشونه

 ؛خطواتهاومهارة ملخص مستندين إلى عناصر اللل المسودة الثانية يقوم المتعلمات والمتعلمون بكتابة - المسودة الثانية

 يحتفظون بالنواة المعنوية األساسية؛ -

 يحصون عدد الكلمات الباقية؛  -

 يعيدون تقليصه إلى أن يصلوا إلى الحجم المطلوب بالربع أو الثلث؛ -

 ؛يعيدون تركيب جزء النص المختزل بكيفية تمكنهم من كتابته بسهولة -

 يدخلون الروابط على األفكار والعبارات مستأنسين بما يلي: -

 ............. إِلى ساف ر   ذ ِلك   ب ْعد   .................... شابّاً، كان   ِحين   ............ وهُو   ،........... اِْسُمهُ 

ِعْند ما ط نِِه، إِل ى عاد   و  ٱآْل  ............................ أ نَّهُ  إاِلّ  ............. و   ....................... هُو   ن  و 

 يتم هذا العمل فرديا أو في مجموعات صغرى. -
 

 

 من الكتاب المدرسي( 20)انظر الصفحة:  الحصة الرابعة: تصحيح اإلنتاجات وعرضها األسبوع الثالث
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 ن أعمالمنجزوه ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون حول المهارة، وما أبيكون التمهيد فرصة للتذكير  - التمهيد

 تطبيقية؛ 

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى االستعداد لعرض إنتاجاتهم. -

  الكتابية؛ إنتاجاتهم والمتعلمات المتعلمون يقدم - التصحيح

زاتهم ي إنجافللمتعلمات والمتعلمين األخطاء، ويجلي لهم الثغرات التي الحظها بين األستاذ)ة( ي -

 والتي لها طابع مشترك وعام من حيث اطرادها في موضوعاتهم؛

 على بناء تصويبها فرصةلمتعلمات والمتعلمين ل تتاحبعد االنتهاء من عملية التصحيح الجماعي  -
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 .بشأنها المسجلة المالحظات

 يسرة،وم فصيحة عربية بلغة النهائية صيغته إلى المنتج بها يصل التي المرحلة العرض يشكل * العرض

 ويتم عبر: ومقروء، واضح وبخط

سلوبا ولها أقراءة بعض النماذج على جماعة القسم، مع إفساح المجال للمستمعين إلبداء آرائهم ح •

 وأفكارا ومنهجية؛

 ؛غيرها أو النشر سبورة أو ،المدرسة مجلة في أو القسم، ندراج على بعضها عرض •

يلة بي وستشجيع المتعلمات والمتعلمين على اإلبداع الشخصي، وعلى اعتبار حصة التعبير الكتا *

 لتنمية مهاراتهم الكتابية.

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين مركزا على ما يلي: التقويم 

 حضور خطوات المهارة وعناصرها في كتاباتهم؛ -   

 للنص األصلي؛ النواة المعنوية األساسية الحفاظ على -   

 استعمال األسلوب الخاص وعدم تكرار ألفاظ النص وجمله؛ -   

  سالمة األسلوب من األخطاء. -   

 

 : تلخيص نص إخباريثانيا
 

 من الكتاب المدرسي( 33)انظر الصفحة:  المهارة والتخطيط لهاالحصة األولى: تقديم  األسبوع الرابع
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

نشاط اإلعداد 

 والتحضير

تحمل ووية، * يهدف هذا النشاط إلى تعويد المتعلم)ة( على التعلم الذاتي، وأداء الواجبات الترب

 يلي:المسؤولية. وهو يتضمن أهدافا ومهام مختلفة؛ منها ما 

 لة له؛ته النص المساعد ويفهمه من خالل توظيف أسئلة الفهم المذيييقرأ المتعلم)ة( بب -   

 يحلله في ضوء عناصره: الفكرة المحورية، المعطى، المطلوب؛ -   

(، وذلك يحضر معطيات تساعده على معالجة الموضوع: )أفكار، معلومات، تراكيب، أساليب... -   

 يزود بها األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين.عن طريق مطالب محددة 

، تبط بهاالمر * يمهد األستاذ)ة( للنشاط عن طريق إثارة االهتمام إلى المهارة المستهدفة والموضوع التمهيد

 وبيان دوره ووظيفته في عمل المتعلمات والمتعلمين؛

 * يراقب تحضيراتهم القبلية ويستفسرهم حولها.

 : "أبطال من مغاربة العالم"؛األستاذ)ة( النص المساعد قراءة نموذجيةيقرأ  - الفهم

ءة يكلف بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على قراءته، ويتدخل لتصحيح ثغرات القرا -

 وأخطائها؛   

 الكتاب دة فييستدرجهم لفهم النص المساعد بأسئلة مناسبة، ويمكن االستئناس بأنشطة الفهم الوار -

 ي.المدرس

 معالجة المهارة

 

ا من نطالقافي هذه المرحلة يكتسب المتعلمات والمتعلمون المهارة عبر الوقوف على خطواتها وذلك 

بر النص المساعد المقترح في الكتاب المدرسي، أو نص آخر من اختيار األستاذ)ة(. وذلك ع

 اإلجراءات التالية:

 مالحظة حجم النص، وعدد كلماته؛ -

 ف ينتهي؟كيف يبدأ؟ وكي -

 ها يختلبدون التعرف على الكلمات والعبارات األساسية في النص والتي يقوم عليها المعنى، والتي -

 معناه وتركيبه، مثل:

لف في مخت أبطالب)يشارك مغاربة العالم في التظاهرات الرياضية العالمية، تطعيمهم للبعثة األولمبية 

لمهجر في ا المغرب، االنفتاح على الشباب المغربي الرياضات، تدل مشاركتهم على ارتباطهم بوطنهم

 لالستفادة من خبراتهم(؛

 نص، وهينى التبين الكلمات والعبارات الزائدة والتي يمكن االستغناء عنها وال يؤثر ذلك على مع -

 غير العبارات التي أشير إليها؛

ا بعد ها فيموعزلها لتوظيفالتعرف على بعض الروابط والضميمات التي استعملها الكاتب في النص،  -

 في ملخصك، مثل: ) مدى، من، في، عن، إن، هكذا، لذلك، على...(؛

 تنتهي الحصة باستنتاج أهم عناصر المهارة وقواعدها؛•  التخطيط

 عن هذه المهارة ومما يلي: اكتسبوهيتعرفون خصائص التلخيص انطالقا مما • 
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  من الكتاب المدرسي( 33)انظر الصفحة:  األول: اإلنجاز الحصة الثانية األسبوع الرابع
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ة )ة( للدرس عن طريق استحضار ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون عن مهاريمهد األستاذ * التمهيد

 التلخيص، حيث يستحضرون عناصر المهارة وقواعدها حسب ما اكتسبوه في الحصة السابقة. 

 يفحص المتعلمات والمتعلمون النص مركزين على ما يلي: * اإلنجازات األولية

 قراءة النص مرة ثانية قراءة متمعنة وتحديد الكلمات المفتاحية؛ -   

 يستخرجون الوحدات والمعاني الجزئية؛    -   

 ، مثل:يحددون أفكاره األساسية، ويدونونها في مذكرات خارجية أو في الهامش -   

 اللة مشاركة رياضيين من مغاربة الخارج في األلعاب األولمبية.د •

 تطعيم البعثة األولمبية للفريق الوطني بأبطال من المهجر. •

 الزخم الذي أعطاه رياضيو المهجر للفريق األولمبي. •

 يقوم المتعلمات والمتعلمون باختزال النص مراعين ما يلي: *

حشو فة، الالزائدة:)الجمل الشارحة والمؤكدة والمعللة والمتراديحذفون منه الجمل والعبارات  -

 والتكرار(؛

 يستغنون عن التفاصيل والمناقشات المتعددة الواردة في األصل؛ -

 عدم تحريف أو تشويه المعلومات الواردة في األصل؛ -

 يحتفظون بالنواة المعنوية األساسية؛ -

ها ربط بين، واليكلف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بتجميع اإلنجازات الكتابية في مسودة أولى - المسودة األولى

 بالروابط والضميمات المناسبة؛ 

 يتم هذا النشاط في صيغة أعمال فردية أو جماعية؛ -

 لمساعدةوا التوجيه وتقديم تهم،زاإنجا وتتبع األولية، محاوالتهم بتشجيعاألستاذ)ة(   يقوم -

 .الحاجة عند معهم الكتابة في بعضهم مشاركة أو العملية، والتوضيحات

 

 (من الكتاب المدرسي 33)انظر الصفحة:  : مراجعة اإلنجاز األول وإتمامهالحصة الثالثة األسبوع الخامس
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

، وما مهارةيمهد األستاذ)ة( للنشاط عن طريق استحضار ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون حول ال - التمهيد

 أنجزوه من أعمال تطبيقية؛ 

 يدعوهم إلى مراجعة ما أنجزوه. -

ات علممتال بمعية يتدخل السابقة، الحصة خالل (ة(األستاذ سجلها التي المالحظات على بناء - المراجعة

 تجويد أجل من تجاوزها سبل حراواقت وأخطاء، صعوبات من تسجيله تم لما االنتباه للفت والمتعلمين

 ؛والتنقيح جعةراالم بعد اإلنتاج

 للغويا الرصيد مستويات على تهمزاإنجا جعةرام في والمتعلمين المتعلمات (ة(األستاذ يشرك -

 ؛باألفكار وعالقاتها واألساليب

 حول علمينوالمت المتعلمات بين أو القسم، وجماعة )ة(األستاذ بين حوار جعةراالم مرحلة يتخلل -

 سم،الق جماعة على أو صغرى، مجموعة في زمالئه على كتبه ما )ة(متعلم رأيق حيث كتاباتهم،

 . المتبادل راماالحت إطار في مالحظاتهم ويبدون ويناقشونه
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 ؛خطواتهاومهارة ملخص مستندين إلى عناصر اللل المسودة الثانية يقوم المتعلمات والمتعلمون بكتابة - المسودة الثانية

 يحتفظون بالنواة المعنوية األساسية؛ -

 يحصون عدد الكلمات الباقية؛  -

 يعيدون تقليصه إلى أن يصلوا إلى الحجم المطلوب بالربع أو الثلث؛ -

 ؛يعيدون تركيب جزء النص المختزل بكيفية تمكنهم من كتابته بسهولة -

 يدخلون الروابط على األفكار والعبارات مستأنسين بما يلي: -

ِمنْ  - .. ع لى د ليل   ...... أ نَّ  ش كَّ  ال ذ ا – هُن ا ِمنْ  – ذ ِلك  لِ  .... فِي ...... ذ ِلك   أ ْمثِل ة و   ... ِمنْ  ال بُدَّ  ِله 

 يتم هذا العمل فرديا أو في مجموعات صغرى. -
 

 من الكتاب المدرسي( 33)انظر الصفحة:  الرابعة: تصحيح اإلنتاجات وعرضهاالحصة  األسبوع الخامس
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 ن أعمالمنجزوه ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون حول المهارة، وما أبيكون التمهيد فرصة للتذكير  - التمهيد

 تطبيقية؛ 

 إلى االستعداد لعرض إنتاجاتهم.يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين  -

  الكتابية؛ إنتاجاتهم والمتعلمات المتعلمون يقدم - التصحيح

ازاتهم ي إنجفبين األستاذ)ة( للمتعلمات والمتعلمين األخطاء، ويجلي لهم الثغرات التي الحظها ي -

 والتي لها طابع مشترك وعام من حيث اطرادها في موضوعاتهم؛

 على ناءب تصويبها فرصةلمتعلمات والمتعلمين ل تتاحبعد االنتهاء من عملية التصحيح الجماعي  -

 .بشأنها المسجلة المالحظات

 يسرة،وم فصيحة عربية بلغة النهائية صيغته إلى المنتج بها يصل التي المرحلة العرض يشكل * العرض

 ويتم عبر: ومقروء، واضح وبخط

سلوبا ولها أقراءة بعض النماذج على جماعة القسم، مع إفساح المجال للمستمعين إلبداء آرائهم ح •

 وأفكارا ومنهجية؛

 .غيرها أو النشر سبورة أو ،المدرسة مجلة في أو القسم، ندراج على بعضها عرض •

يلة ي وستابتشجيع المتعلمات والمتعلمين على اإلبداع الشخصي، وعلى اعتبار حصة التعبير الك *

 لتنمية مهاراتهم الكتابية.

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين مركزا على ما يلي: التقويم 

 حضور خطوات المهارة وعناصرها في كتاباتهم؛ -   

 للنص األصلي؛ النواة المعنوية األساسية الحفاظ على -   

 استعمال األسلوب الخاص وعدم تكرار ألفاظ النص وجمله؛ -   

  سالمة األسلوب من األخطاء. -   
 

 

 

 أربع حصص/حصة في كل أسبوع مشروع الوحدة 5، 4، 3، 2األسابيع 
 

 العنوان: أعد بطاقة عن مغربي)ة( من مغاربة العالم
 

 

 

 

 

 األهداف

 أن: يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على

 يعد بطاقة عن فنان)ة( من مغاربة العالم؛ -

 ؛يتفاعل مع مجموعته أثناء إعداد البطاقة -

 ؛لمشروعل إنجازه أثناء ويستثمره جمعه ما ينظم -

 أن يركب بين العناصر التي تم تحديدها.  -

 الوسائل المساعدة

 الكتاب المدرسي؛ -

 رسوم، إحصائيات، بيانات، وجهات نظر؛ -

 قراءات، زيارات، استجوابات؛ -

 وسائل أخرى مساعدة. -
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 من الكتاب المدرسي( 41)انظر الصفحة:  الحصة األولى: التخطيط األسبوع الثاني

  

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 يذكر األستاذ)ة( في بداية الحصة بالغايات المستهدفة من إنجاز مشروع الوحدة؛ * التمهيد

يكمل و ،حدةيوجه المتعلمات والمتعلمين إلى اقتراح ما يرونه من مشاريع مناسبة تتوافق مع مجال الو *

 معطى بحاجة إلى المزيد من التوضيح والدراسة.

 ع:المشرو اختيار أوال: التخطيط

 :مثل المستهدف، المشروع موضوع فضاء الستحضار مناسبة وضعية  (ة(األستاذ يعرض *

 عن بعض مغاربة العالم اشتهروا في مجال من المجاالت؛ صور من انطالقا شفهية محادثة -   

 التعريف باألشخاص. بمجال يرتبط معجما تتضمن بطاقات -   

بي)ة( ن مغرينقسم المتعلمات والمتعلمون إلى مجموعات متناسقة تختار كل واحدة إعداد بطاقة شخصية ع *

 (؛العلم...جيا ومتميز)ة( في مجال معين: )السينما، المسرح، الرياضة، األعمال وتدبير المشاريع، التكنولو

 ثانيا: التخطيط إلنجاز المشروع:

 ؛المشروع لتنفيذ واضحة خطة ستاذ)ة(األ مع بالتعاون والمتعلمون اتالمتعلم يضع -

 ؛ومحددة واضحة الخطة خطوات تكون أن ينبغي -

 فيها؛ نظرهم ووجهات آرائهم وإبداء الخطة وضع في األساس الدور والمتعلمين للمتعلمات -

 ومساعدةأ توفير المحامل والمواد واألدوات الالزمة، في )ة(وفي هذه المرحلة يتمثل دور األستاذ * 

 المتعلمات والمتعلمين على انتقاء الوظيفي منها؛

 ن إلى:المتعلموالمتعلمات ويدعى  تصورا وإنجازا وتقييما وحالما يتبلور المشروع ويصاغ في شكله النهائي *

 ؛ نجازوتنظيم مراحل اإل ،وتوفير الوسائل الالزمة ،المجموعات داخل وتقاسمها المهمات حديدت -   

 ؛يربطه ببقية عناصر المجموعة التي ينتمي إليها بعقد شخصي متعلم)ة(كل  التزام -   

 وعة؛راد المجم، ويتحمل مسؤولية تنفيذها بتعاون وتكامل مع أفالمهمة التي سيتعهد بإنجازهااختيار  -   

من  قد يظهر بعا لماتضها أو بتعديل بع ،جماعيا إما بتطبيق جميع بنوده االلتزامو ،العقد الذي أرسوه تبني -   

 أثناء اإلنجاز؛ مستجدات

 .فيتحملون طوعا مسؤولية نجاحه أو فشله في المشروع االنخراط -   

ة المادي عن الوسائل لمتعلمات والمتعلمونيبحث االمجموعات بعد تقاسم األدوار بصفة فردية أو ضمن  *

 الموكلة إليهم. الكفيلة بتحقيق المهمة

 

 من الكتاب المدرسي( 41)انظر الصفحة:  الحصتان الثانية والثالثة: اإلنجاز والرابعاألسبوع الثالث 

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 يذكر األستاذ)ة( في بداية الحصة بالغايات المستهدفة من إنجاز مشروع الوحدة؛ * التمهيد

ي ل التيستحضر المتعلمات والمتعلمون المشروع المتفق عليه، والخطة المقترحة لتنفيذه، واألعما *

 .)الموضوع، المحتوى، منهج العمل، االنتاج المنتظر( :تقاسموها

 لى أن:، لذلك يحرص األستاذ)ة( عجراءات والمحطات والمواعيديستوجب تنفيذ المشروع جملة من اإل * اإلنجاز

ي ه خالل مرحلتحسب ما تم االتفاق علي تنفيذ جوانب المشروع في المتعلمات والمتعلمينتبدأ مجموعات  -   

 إلى شروعالم خطة بنود في المتمثل النظري الجانب ترجمة المرحلة هذه في يتم ، حيثالتخطيط والتنظيم

 ؛محسوس عملي واقع

 ؛نجازهاإل ونمع األنشطة ويتحمس المتعلمات والمتعلمون يتفاعل -   

وه لذي اختارابإعداد بطاقة شخصية عن مغربي)ة( متميز)ة( في المجال  المتعلقة عن المعلومة ونيبحث -   

 ؛رهاستثماا ونويحسن)السينما، المسرح، الرياضة، األعمال وتدبير المشاريع، التكنولوجيا والعلم...(، 

 ؛عةيلتزم بما تتفق عليه المجموو، المساعدة لبقية عناصر الفريق كل فرد في الفريق يقدم -   

 عن الشخصية المختارة. هاادعدكلف بإ  التي والبينات المعلومات( ة(متعلم كل يناقش -   

 ويتمثل دور األستاذ)ة( في هذه المرحلة، في: *

عهدة كل بالتدخل عند االقتضاء لضمان التوازن الوظيفي بين مختلف األدوار وحجم العمل المنوط  -   

 ؛عنصر

لبعض ط عزائم اإذكاء جذوة الحماس والتنافس النزيه بين المجموعات دون إسقاط أحكام معيارية قد تحب -   

  هم؛من

 ؛وتسهيل مساراتهاالمجموعات، إرساء قنوات التواصل بين  -   
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 ؛ليهاعبقواعد العمل الجماعي التي تعاقدوا  ،كلما دعت الحاجة المتعلمات والمتعلمين ريذكت -   

 ؛هم إلى المراجعة المستمرة لعملهم لتالفي االنحراف عن األهداف المرسومةتدعو -   

 ؛ههم إلى قيمة تنظيم العمل وأهمية االلتزام باحترام مواعيد االنجازينبت -   

  والمتعلمين؛ متعلماتال بين والتعاون الجماعة روح تنمية -   

 ؛عمله ألداء غيره على االتكال وعدم منه المطلوب بالعمل منهم واحد كل قيام من التحقق -   

ول ن أفكار حموما أنتجوه  ،المتعلمينالمتعلمات وم حصيلة تأليفية تستثمر ما ترسب من حوارات يقدت -   

 .أشغالهم

 :عند انتهاء األشغال المبرمجة *

ذ قواعد زامهم بتنفيوكيفيات إنجازها ومدى الت، لتقدير درجة تنظيم المهمات المتعلمات والمتعلمونيتجمع  -   

 عليها؛وفق المراحل المتفق  العمل

 ؛بصفة فردية وجماعية هابالفوائد التي حصل متعلم)ة(يصرح كل  -   

صر ب كل عنونصي، من خالله قيمة المنتوج المتعلمات والمتعلمونهذه المرحلة تمثل جردا نهائيا يدرك  *

 .واصليةوهي مناسبة سانحة لتنمية قدراتهم الت. عبرون عن آرائهم لفظياوي، منهم في إنجاح المشروع

 :ـــب والمتعلمات المتعلمون يقوم (ة(األستاذ من ومساعدة بتوجيه * التقويم

 ؛ومناقشتها مجموعة كل داخل المنجزة األعمال تقاسم -   

 ؛ضافةاإل أو بالحذف أو والتصحيح والتنقيح بالتعديل المناقشة نتائج ضوء في األعمال تحسين -   

 تقييم اإلنتاج النهائي ويكون بــــالتحقق من: *

 ؛تقان إخراجهإنتاج ومدى استكمال اإل -   

 ؛مدى القدرة على الربط بين المعارف والمفاهيم المتصلة بالمواد المعنية بالمشروع -   

 .الكتابي( القدرة على التواصل والتبليغ )التعبير الشفوي والتعبير -   

 
 

 

 من الكتاب المدرسي( 41)انظر الصفحة:  الحصة الرابعة: العرض األسبوع الخامس

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 يذكر األستاذ)ة( في بداية الحصة بالغايات المستهدفة من إنجاز مشروع الوحدة؛ * التمهيد

 ؛يتهيأ المتعلمات والمتعلمون فرادى أو حسب المجموعات لتقديم مشاريعهم المتفق عليها *

 تغيير فضاء القسم حسب نوعية عرض المشروع. *

 :ــــب والمتعلمات المتعلمون يقوم (ة(األستاذ من ومساعدة بتوجيه العرض

 على عرضال الشفهي، العرض) المختلفة العرض وسائل باستخدام النهائية صيغتها في المشاريع عرض -   

 ئيةراالقو الشفهية اللغوية الممارسات مختلف بتوظيف...(، الرقمية الوسائط باستخدام العرض الحائط،

 ؛والكتابية

 تقدم كل مجموعة بطاقة واصفة عن الشخصية التي اختارتها؛ -   

 اعتمادا على: وتقويمها العروض مناقشة -   

 ؛المكتسبة من خالل إنجاز المشروعرصد المهارات  •

 ؛رصد مظاهر البناء المنهجي في إنجاز المشروع •

 فيه؛ الخطوات العملية التي اتبعت •

 ؛عتمد عليهااالتي  )المعرفية أو التقنية أو المهارية أو المادية( المصادر العلمية •

 .النتائج التي تم التوصل إليها •

لمات لقسم، أو سبورة المدرسة، ويتشارك مع مختلف فئات المتعيعلق المشروع المنجز في سبورة ا *

 والمتعلمين عن طريق إقامة معرض مدرسي لألنشطة والمنجزات.

 

 

 

 

 

 تقويم ودعم األسبوع السادس

 

 

 

 

 األهداف

 قادرا على: لوحدةكون المتعلم)ة( في نهاية اي

  المالحظة؛قراءة المشهد العام المرافق للنص قراءة بصرية عن طريق  -

تعرف مكونات المشهد الفرعية وتمثل مقاصدها؛ -  

القراءة الجيدة المعبرة، والتلفظ السليم؛ -  

؛مغاربة العالمباكتساب رصيد معجمي مرتبط  -  

فهم المعاني الجزئية للنص وكذا معناه العام؛ -  

فهم المسموع والقدرة على توظيف ما سمع أثناء تواصله الشفهي؛ -  

 الوسائل المساعدة

 الكتاب المدرسي؛ -

؛السبورة -  

أسبوع التقويم والدعم؛أنشطة مختلف  -  

تشجير، صور، بطاقات،  وسائل أخرى:  -

 جداول، ترسيمات...
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 من الكتاب المدرسي( 43و  42: تين)انظر الصفح أنشطة القراءة ودعمهاتقويم 

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 تمثالتهمورفهم ينطلق المتعلمات والمتعلمون من عنوان النص "المرأة المغربية المهاجرة" مستعينين بمعا * التمهيد

 السابقة عن مغاربة العالم، ليبنوا تصورا أوليا عن قراءته؛

( والفقرة يوم..يساعدهم األستاذ)ة( من خالل بداية الفقرة األولى في النص:)أصبحت النساء المهاجرات ال *

منه  طلقونرة:)وهكذا صارت المرأة المغربية في المهجر..( على تمحيص فرضيتهم لقراءة النص، ويناألخي

 لقراءته.

 تسميع النص بكيفية معبرة؛ - القراءة والفهم

 ي:ة بما يلمتعلققراءات المتعلمات والمتعلمين. يحرص األستاذ)ة( هنا على المهارات القرائية السليمة ال -

 ، المد والوصل، التلفظ السليم مع الطالقة؛مخارج الحروف •   

 احترام عالمات الترقيم؛ •   

 مطابقة المعنى العام لمقتضى الحال؛ •   

 يتخلل القراءة الفردية تبسيط الرصيد المعجمي، وتوضيح المقروء بأسئلة موجهة، مثل: -

 تعب.  -جهد -كلل: نومتعرف معنى كلمة من متعدد:  •   

 أبعد. -أعلى -أقربتعرف ضد كلمة: أدنى:  •   

 مدار. -إدارة -إنارةتعرف عائلة كلمة: تدير:  •   

 يعزل من متعدد عبارة لم تذكر في النص؛ •   

 يصل بين المنصب والبلد المناسب له؛ •   

 إليها ما يضيفن يوظف األستاذ)ة( األنشطة المقترحة في الكتاب المدرسي لتقويم وتدعيم ما تقدم، ويمكن أ *

 يراه مناسبا.

 ة(هم؛ستاذ)أيشتغل المتعلمات والمتعلمون على أنشطة التحليل والتركيب المقترحة مستعينين بتوجيهات  - التحليل والتركيب

 يبسط األستاذ)ة( للمتعلمات والمتعلمين األوامر البيداغوجية التي تتصدر كل نشاط؛ -

 رضهم، ويصوب أخطاءهم؛يساعدهم على تجاوز الصعوبات التي تعت -

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى: -

 أزيد، من أجل، دون، في سبيل.الكلمات التالية في جمل من إنشائهم:  توظيف •   

ْرأ ةُ إكمال الفقرة التالية بما يناسب من النص في سطر أو سطرين:  •    ُ ٱْلُمهاِجر   ا ْلم  ُجلِ  ُمساِوي ة   ة  ِجر  ٱْلُمها ِللرَّ

 ..أِل نَّها

 يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير القراءة ودعمها. ملحوظة:

 

 من الكتاب المدرسي( 43)انظر الصفحة:  تقويم أنشطة الظواهر اللغوية ودعمها

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ة؛ المدروس لغويةيختار األستاذ)ة( الوضعية المالئمة إلثارة مخزون المتعلمات والمتعلمين من الظواهر ال * التمهيد

 ينة؛ية معفيقترح أنشطة تقويمية داعمة يستهدف كل واحد منها تصفية صعوبات لغوية ترتبط  بظاهرة لغو

 البيداغوجية. يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على فهم التمارين وأوامرها *

إجراءات التقويم 

 والدعم

 الشكل واإلعراب: -

ي نص يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تذكر بعض عناصر الرصيد المعجمي المروج ف *

 "المرأة المغربية المهاجرة"؛

 يكتب األستاذ)ة( الفقرة األولى من النص على السبورة؛  *

 يكلف بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على شكلها بلون مغاير؛ *

ويكون  خطاء،يتابع األستاذ)ة( وبقية المتعلمات والمتعلمين إنجازات أصدقائهم، ويتدخلون لتصحيح األ *

ارة من ه بإشالتصحيح أوال فرديا حيث يصحح المتعلم)ة( خطأه بنفسه، وإذا تعذر األمر عليه يتدخل زمالؤ

 تاذ)ة(؛ مع التذكير بالقاعدة الضابطة كلما لزم األمر ذلك؛األس

 يعرب المتعلمات والمتعلمون الكلمات التي تحتها خط في النص؛ *
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 يقترح األستاذ)ة( أنشطة داعمة لها عالقة بالصعوبات التي تم رصدها. *

 الصرف والتحويل: -

 تحويللرصيد المكتسب في الصرف واليقترح األستاذ)ة( أنشطة لغوية يسعى من خاللها إلى ترويج ا *

       علم)ة(، المت وتقويمه ودعمه عن طريق أسئلة توجيهية محددة، ويمكن االستئناس باألنشطة الواردة في كتاب

 فيعرض عليه قائمة تضم:

 أفعاال مجردة وأخرى مزيدة ويطلب منه التمييز بينها، مع ذكر حروف الزيادة: •   

ك   - ك ت ب   د   – اِْست غ لَّ  - أ دْر   .ع دَّ  - ي ْبت ِسمُ  - ي دومُ  - اِْقت ص 

 .ن وى - قال   - ظ نَّ  - ع ِلم  أفعاال صحيحة وأخرى معتلة ويميز بينها:  •   

 التراكيب: -

ثل مدرسي، ماب اليساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على إنجاز األنشطة التقويمة المقترحة في الكت *

 تحديد الخبر، وذكر نوعه في العبارتين التاليتين:

ْرأ ةُ  - ُجل   تُشاِركُ  ا ْلم  لِ  في ٱلرَّ  .ك بير   طُموُحهُ  ا ْلُمهاِجرُ  - .ٱْلع م 

 اإلمالء: -

مدروسة، ية اليبني األستاذ)ة( أنشطة تقويمة داعمة تتوخى تصفية الصعوبات المرتبطة بالظواهر اإلمالئ *

 ويمكن االستئناس باألنشطة التقويمية المقترحة في الكتاب المدرسي، مثل: 

ة  جمع الكلمات التالية وبيان نوع التاء فيها مع ذكر السبب:  •    ْرد ة   - طائِر   – ا لّساعي - ِطْفل ة   - لّراعيا   - و 

ة    .س يّار 

ُ ...ضع الهمزة المناسبة في المكان الفارغ مع الشكل: و•     أ ج  ... - ق ر  ر  د  ... - ْكرام  ... - خ   .ْجت ه 

 لى الفئةإنسبة يتتبع األستاذ)ة( عملية التصحيح الجماعي والفردي للمتعلمات والمتعلمين، وبالخصوص بال *

 المتعثرة منهم.

 يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير الظواهر اللغوية ودعمها. ملحوظة:

 

 من الكتاب المدرسي( 44)انظر الصفحة:  تقويم أنشطة التعبير الكتابي

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين الستحضار رصيدهم المكتسب حول مهارة التلخيص. * التمهيد

إجراءات التقويم 

 والدعم

 ص:ص النينطلق المتعلمات والمتعلمون من نص "المرأة المغربية المهاجرة"، فينجزون ما يلي لتلخي *

 يحددون أفكار النص عن طريق إكمال العبارات التالية: -   

تِ   • ر  ْرأ ةُ  ه اج  ْغِربِيَّةُ  ٱْلم   ........ أ ْجلِ  ِمنْ  ٱْلم 

ت  • ْرأةُ  اْشت ه ر  ةُ  ٱْلم  اِجر   .................ـــبِ  ٱلُمه 

ْرأ ةُ  ع ِمل تْ   • ةُ  ٱْلم   ................  في ٱْلُمهاِجر 

 يكتبون مسودة للتلخيص عن طريق: -   

ْعلومِ  ِمن   -... أ نَّ  الش كَّ توظيف روابط مثل:  • هُناك   -... أ نَّ  ٱْلم  حي - ...و   ..... إِنَّ  -...ل ق د –... ن ئِذٍ و 

 في حدود خمسين كلمة. •

 يصححون ملخصهم لغويا. -   

 يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير التعبير الكتابي ودعمه. ملحوظة:

 

 من الكتاب المدرسي( 44)انظر الصفحة:  تقويم أنشطة مكون التواصل الشفهي

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 التسميع: * أثناء التسميع

عاني تقريب الملوفق شروط التسميع الرامية  "راية المغرب على قمة أعلى جبل" ع األستاذ)ة( نصيسمِّ  -    

 وتمثل المواقف لدفع المتعلمات والمتعلمين للتعبير عن الفهم األولي للمسموع؛

 ئيسية، صيته الريستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالمسة القضية الجوهرية في النص، وشخ -   

حْ  ل مْ  بُِمساب ق ِة؟ فاز  عن شخص:  ؟يتحدّث النّصّ عمن  مثل:بسؤال  تِهِ  في ي ْنج  قَّق ؟ُمِهمَّ هُ  أُْمنِيَّت هِ  ح  ُحْلم   ؛؟و 

مضمونه  علمين منيد األستاذ)ة( تسميع النص لتمكين المتعلمات والمتبناء على مؤشرات الفهم األولي يع -   

 من خالل التركيز على فقرات وجمل النص المساعدة على ذلك.

  الفهم: *

 ثل:، مناصرهيفتح األستاذ)ة( حوارا مع المتعلمات والمتعلمين لفهم المسموع، واستحضار مضمونه وع -   

 بما ترسخ في ذهنك مما سمعته:استمع إلى النّّص وأكمل المسموع  •

ةِ؟ ُحبّ ما الذي لم يذكر في النص مما يلي:  ٠    ر  ةِ  ع نِ  ٱْلب ْحثُ  ٱْلُمغ ام  فعُ  ؟ٱلش ْهر  ْغِرب؟ راي ةِ  ر     ٱْلم 

ضُ  - ٱْلب ردُ تعيين الصعوبات التي اعترضت متسلق الجبل مما يلي:  ٠    ر   -  ٱلتَّع بُ  - ٱْلُجوعُ  - ٱإْلْغماءُ  - ٱْلم 
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 .ٱأْلُوْكِسجينِ  ن ْقصُ  - ٱلنَّومِ  قِلَّة

 التحليل واالستثمار: *

 ثل:م، ءاتبواسطة إجرا المسموع بعض المؤشرات والعناصر المميزة للنص ات والمتعلمونيلتقط المتعلم ٭

 تشخيص المتعلم)ة( للموقفين التاليين بعبارات من إنشائه: ٠   

نّى ا ْلب ط لُ  - ْفع ي ت م  ب لِ  أْعلى في ب ل ِدهِ  ع ل م ر  تْهُ  ِعْند ما ّمهأ يُجيبُ  ا ْلب ط ل - .ٱْلج  ذّر  خاِطر ِمنْ  ح   .ٱلسَّف رِ  م 

يَّلُ ي ٠    ةً  ت خ  ب   أ ْعلى ب ل غ   ِعْند ما ٱلب ط لُ  أ ْجراها هاتِِفيَّة ُمكال م  هُو   لِ ٱلج   .ش ف ِهيّا ْنهاع   بِّريُع  و ب ل ِدِه، ع ل م   ي ْحِملُ  و 

ةِ  ع نْ  ْحكييو   ٱْلبِطاق ة ، ع بِّئُ ي ٠     : ش ف ِهيّا ٱْلب ط لِ  سير 

جائي ......... :اِْسمي  ................. :ِرْحل تي في ُزْرتُها ٱلّتي ا لبُْلد انُ   .................:ر 

تي في قاس ْيتُهُ  ما ر  قَّْقتُهُ  ٱلّذي ا لنَّجاحُ  .................. :ُمغام  ط ن ح   ...........: يِلو 

 يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير مكون التواصل الشفهي ودعمه. ملحوظة:

 

 

 الوحدة الرابعة: االبتكارات واالختراعات

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف المحققة للكفايات:

 متمكنا من:ينتظر في نهاية هذه الوحدة أن يصير المتعلم)ة( 

 القراءة السليمة والمعبرة بدقة وسرعة وطالقة. -

 فهم المقروء والتفاعل مع مضمونه؛ من خالل أنشطة المالحظة والفهم والتحليل والمناقشة. -

 تنمية ذوقه الفني بالوقوف على جمالية التعبير في النص الشعري. -

 يجيات المفردات.إثراء رصيده المعجمي المرتبط بالمجال باستخدام استرات -

 توظيف استراتيجيات الفهم القرائي: )ما قبل القراءة، أثناء القراءة، ما بعد القراءة( لبناء المعنى. -

وء من ثمار المقر، واستاالستمتاع بالقراءة الحرة، والتدرب على البحث سعيا لتنمية مهارات الفهم والتحليل والتقويم والتركيب -

 لة.خالل حصص القراءة المسترس

 القدرة على فهم المسموع وتحليله ومناقشته واستثماره من خالل حصص القراءة السماعية. -

 فهي.بي والشيفا سليما في تواصله الكتاظا توم، وتوظيفهطريقة صياغتهماو جمعي المذكر والمؤنث السالمينالتعرف على  -

 تام.لشكل البيا، وأثناء ضبط الكلمات والعبارات باا شفهيا وكتام، واستثمارهالمفعول فيه والحال مفردةالتعرف على  -

 رسما صحيحا، واستحضار ذلك أثناء تطبيقاته الكتابية. األلف اللينة في األفعال واألسماء والحروفرسم  -

ها عناصرحديد ة في ت، والمشارككتابة إعالن أو يوميةترجمة المتعلم)ة( أفكاره والتعبير عنها كتابة من خالل توظيفه لمهارة  -

 وتحليلها موظفا تعلماته المكتسبة في الوحدة.

ل حاط في بناء فهم معمق حول القضايا والموضوعات المرتبطة بمجال الوحدة عن طريق إعداد مشروع يساعد على االنخر -

 مشكالت واإلجابة عن تساؤالت؛ باستثمار مصادر المعلومات بما فيها التكنولوجيا الحديثة كلما أمكن ذلك.

 

 ذاذات الوحدة الرابعة: االبتكارات واالختراعاتج

 

 من عشراألسبوع الثا مكون القراءة حصص 3 /األول  النص الوظيفي

 

 

 

 

 

 
 

 

 تقديم

وإدراك أدوارها في ، باالختراعات واالبتكارات ينوالمتعلم اتتسعى هذه الوحدة إلى تعريف المتعلم

الحياة العامة والخاصة، وتحفيزهم على االبتكار، واستشراف اآلفاق التي يفتحها هذا المجال أمام 

من خالل نصوص متنوعة تروج معجما وظيفيا يرتبط بالمجال. اإلنسانية،   

 األهداف

مالحظة النص انطالقا من مؤشرات دالة تتصل بالصورة والعنوان  -

 ونهاية النص، وتؤدي إلى تصور موضوعه أو فكرته؛

؛والمعبرة؛ مع مراعاة عالمات الترقيمالتمرن على القراءة السليمة  -  

على أحد المخترعين الصغار، والعوامل التعرف فهم معاني النص، و -

 ؛التي ساعدت على نجاحه في ذلك

 واستخراج ما له عالقة بمجال االبتكار واالختراع؛تحليل النص  -

بمجال استثمار معجم النص وأساليبه في مواقف تواصلية ترتبط  -

 ختراع؛االبتكار واال

 الكشف عن مغزى النص وقيمته التربوية. -
 

  

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة( -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

الشروح المساعدة المذيلة للنص؛ -  

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

وسائل أخرى متاحة. -  
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 المخترع الصغيرالعنوان: 

 

 من الكتاب المدرسي( 118/119/120)انظر الصفحات:  القراءة والفهمالحصة األولى: 
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 لمين أفقوالمتع يشرع األستاذ)ة( في تنفيذ مقتضيات الحصة بأسئلة استثارية مشوقة، تخلق لدى المتعلمات * التمهيد

ية، اإلنسان واالختراعات، ودورها في تطوير وتسهيل الحياةأهمية االبتكارت انتظار، ينصب مضمونها عن 

بلده  ود علىوعن مكانة اإلنسان المخترع، تحفيزا للمتعلم)ة( على أن يستشرف طموحه هذا المجال بما يع

ه في لى نجاحأحد المخترعين الصغار، والعوامل التي ساعدت ع، تكون مدخال للتعرف على والبشرية بالنفع

 .ذلك

 المالحظة

 والتوقع

ربط نوان ويستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى التعرف على محتويات الصورة ومؤشرات الع *

 ذلك بالنص من خالل:

 
  ؛، مكوناتها: األشخاص، األشياء...المنظر العام للصورة -

 ؛عبارة مناسبة تدل على معنى العنوانالبحث في النص عن  -

 ؛األولى عبارة تدل على ما يتوقع قراءته في النصاالختيار من الفقرة  -

 . قراءةرضية الفيناقش األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين توقعاتهم. ويختارون من بينها المناسب لبناء  *

ا قيم، وكذت التراألستاذ)ة( النص قراءة تلفظية سليمة ومعبرة، مراعيا فيها مخارج الحروف، وعالما يقرأ - القراءة

 المعنى حسب مقاصد الخطاب؛ تمثيل

 ؛يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة( -

 )ة(؛يقيّمون أداء بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير الّتي ضبطوها مع أستاذهم -

 ؛يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا عثراتهم -

 لقراءة. جويد ايختار األستاذ)ة( من بين المتعلمات والمتعلمين من يقرأ فقرة "أتلفظ"، ويحفزهم على ت -

 ثل:، ملنصايستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى التقاط بعض المؤشرات المساعدة على فهم  * الفهم

 ؛عبارة مناسبة تدل على معنى العنوانالبحث في النص عن  -

ة؛ المختلف ياقاتهاسيساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على ترويج المعجم المكتسب، وضبط دالالته في  -

 موظفا مثال شبكة المفردات التالية بما يناسب:

 

 

 

 محرك                                                   

                                                           ...... 

                                                               ....... 

                                                                      ...... 

                                                                           ....... 

 ليتين:ن التاأن يبين لهم دور السياق في تغيير المعنى عن طرق تعرف معنى كلمة "رفيعة" في العبارتي -

  

 

 

 للكشف عن سبب:حوار إجراء  -

 استئنافه لنشاطه؛ •رميه بسيارته.  •عدم اشتغال السيارة.  •صنع أحمد للعبته.  •     

 سيارة

 بلغ المخترع منزلة رفيعة صنع السيارة من أسالك رفيعة
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 في النص ي وردتيكتشف المتعلمات والمتعلمون األشياء التي صنع منها أحمد سيارته باختيار األشياء الت *

 عن ذلك؛

لى سبيل علفقرة د األنشطة المدرجة في هذه ايحاور األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لفهم النص باعتما *

 االستئناس، إذ يمكنه أن يضيف إليها كل ما يراه مناسبا.

 المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: يكون التقويم والدعم

 قرأ)ت( النص قراءة تلفظية سليمة ومعبرة حسب المواصفات المطلوبة مع احتمال تعثرين؛ -

 المؤشرات الدالة في النص، وكون فرضية لقراءته؛أدرك مكونات الصورة، وبعض  -

 ادفها.صفهم مضمون النص، وتمثل إصرار أحمد على مواصلة العمل على ابتكاره رغم الصعوبات التى  -
 

 من الكتاب المدرسي( 120: ة)انظر الصفح الحصة الثانية: التحليل والمناقشة
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 يمهد األستاذ)ة( لدرسه عن طريق استحضار حصيلة النص، والتذكير بموضوعه؛ * التمهيد

مة ءة السليالقرا يقرأ األستاذ)ة( النص، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، مع مراعاة مواصفات *

 والمعبرة حسب مقاصد الخطاب.

 إلى إنجاز األنشطة التالية: ألجل تحليل النص يوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين التحليل

 تعرف نصيحة األم البنها أحمد، وإدراك القرار الذي اتخذه بعد هذه النصيحة؛ -   

 البحث في النص على ما يدل على المعاني التالية: -   

ةُ   ٱاِلْبتِكارِ  ُحب               ْبرُ  ا ْلُمثاب ر  ٱلصَّ  األهداف ت ْحقيق  و 

 ترتيب مراحل االبتكار التالية: -   

رُ  ّضِ سائِل   أُح  ل ةٍ  أ قومُ  ٱْلو  ةٍ  ِإلى أ ِصلُ  أُولى بُِمحاو  ُ  ن تيج  ةٍ بِِفكْ  أ ْبد أ يَّلُ  ر  التِ  يف أ ْست ِمر   س أ ْبت ِكُرهُ  ما أ ت خ   ٱْلُمحاو 

 تقديم مثال عن كل قيمة مما يلي: -   

ةِ  ُحب              ر  ٱْلب ْحثِ  ٱْلُمغام  ديدِ  ع نِ  و  غ ْيرِ  ٱْلج  أْلوفِ  و  ٱاِلْكتِشافُ  ْلفُضولُ ا     ٱْلم   .و 

 يناقش المتعلمات والمتعلمون الفكرة التالية: - المناقشة

تَِرع   ِمن   َكم  " تَفاَدت   َعظيم   ُمخ  تِراعاتِِه، ِمن   ٱل بََشِريَّةُ  ٱس  لِ  في فاِشالً  كانَ  هُ ِوِلِكنَّ  ٱخ   "؟َحياته... أَوَّ

 يعبرون عن آرائهم فيها، وكيف يستفيدون من ذلك في واقعهم المعيش؛ -

حقيق مة في تاإلصرار والعزييساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على تكوين مواقف إيجابية حول  *

 .األهداف والنجاح في الحياة

 على:يقوم األستاذ)ة( مجهود المتعلمات والمتعلمين برصد قدرتهم  التقويم والدعم

 تحليل النص والكشف عن دالالته؛ -   

 جرد الجمل والعبارات حسب العناصر المحددة؛ -   

 مناقشة فكرة النص والتعبير عن الرأي الشخصي فيها؛  -   

 إدراك قيمة اإلصرار والعزيمة في تحقيق األهداف والنجاح في الحياة. -   

           

 من الكتاب المدرسي( 121: ةح)انظر الصف الحصة الثالثة: االستثمار
 

 األنشطة التعليمية والتعلمية المراحل

لدرس اين من يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين الستحضار المعجم المروج في الحصتين السابقت - التمهيد

 القرائي؛

لبحث اار في االستمريسترجع المتعلمات والمتعلمون المعجم المرتبط بإصرار الطفل أحمد ومثابرته على  -

 رغم الفشل في محاوالته األولى؛

مة ءة السليالقرا يقرأ األستاذ)ة( النص، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، مع مراعاة مواصفات -

 والمعبرة حسب مقاصد الخطاب.

التراكيب 

 واألساليب

 ويدعوهم إلى ليتين،يوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة ما كتب باألحمر في العبارتين التا -

 النهج على منوالها بتوظيفها في أساليبهم:

 .أحالمك ستحقق الغد ففي اليوم فشلت فإذا -

 .كبير مخترع فأنا صغيرا طفال كنت وإن إني -

 صفيو المبتكرة، األطفال لعب من لعبة مكوناتيوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين للبحث عن  - البحث
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 :تعمل وكيف أجزاءها

 
 يكون المتعلم)ة( قد حقق الهدف المطلوب إذا: * التقويم والدعم

إخراج ى بين إصراره ومثابرته علدرك العالقة أواستوعب المعجم المرتبط بشخصية الطفل أحمد،  -   

 واستعمله في مواقف تواصلية مختلفة؛ ،، والعوامل التي ساعدت على نجاحهاختراعه

 تمثل األسلوب التالي:  -   

  .بيرك مخترع فأنا صغيرا طفال كنت وإن إني • .أحالمك ستحقق الغد ففي اليوم فشلت فإذا •      

 واستعمله أثناء تعبيره وكتابته؛

 يتدخل األستاذ)ة( لدعم المتعثرين، وذلك بـــ: *

 ؛ح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصةاقترا -   

 ي النص.مروجة ف أو أساليب يطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات -   

 

 تاسع عشراألسبوع ال مكون القراءة حصص 3 /الثاني  النص الوظيفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العنوان: أنامل أضاءت طريق أصحابها

 

 من الكتاب المدرسي( 129/130/131)انظر الصفحات:  الحصة األولى: القراءة والفهم

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

طريق  عه، عنيستهل األستاذ)ة( الدرس بمقدمة مناسبة تحفز المتعلمات والمتعلمين، وتشدهم إلى موضو * التمهيد

ساهموا  ألطفالإثارة انتباههم إلى أن االبتكار واالختراع ليس وقفا على كبار السن، بل إن كثيرا من ا

ن على النص الذي نحباختراعاتهم في حل بعض مشاكل البشرية وأدت إلى تطورها، ومن هوالء شخصية 

 عتبات فهمه وتحليله.

 عنوان؛ءات اليوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى التركيز على الفضاء العام للصورة، وإيحا * المالحظة والتوقع

ة في لمالحظايطلب منهم تحديد مكونات الصورة وإيجاد العالقة بينها وبين العنوان مستعينا بأنشطة  *

 ي؛               الكتاب المدرس

                               يساعدهم على تكوين فرضية لقراءة النص.                          *

ذا رقيم، وكات التاألستاذ)ة( النص قراءة تلفظية سليمة ومعبرة، مراعيا فيها مخارج الحروف، وعالم يقرأ - القراءة

 تمثيل المعنى حسب مقاصد الخطاب؛

 ؛يقرأ المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة( -

 )ة(؛يقيّمون أداء بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير الّتي ضبطوها مع أستاذهم -

 ؛يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا عثراتهم -

 األهداف

مالحظة النص انطالقا من مؤشرات دالة تتصل بالصورة والعنوان  -

 ونهاية النص، وتؤدي إلى تصور موضوعه أو فكرته؛

؛التمرن على القراءة السليمة والمعبرة؛ مع مراعاة عالمات الترقيم -  

، والعوامل التي ايلرشخصية بعلى التعرف فهم معاني النص، و -

 اختراعه لطريقة قراءة وكتابة المكفوفين؛ساعدت على نجاحه في 

 واستخراج ما له عالقة بمجال االبتكار واالختراع؛تحليل النص  -

بمجال استثمار معجم النص وأساليبه في مواقف تواصلية ترتبط  -

 االبتكار واالختراع؛

 الكشف عن مغزى النص وقيمته التربوية. -
 

  

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة( -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

الشروح المساعدة المذيلة للنص؛ -  

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

وسائل أخرى متاحة. -  
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 قراءة.جويد التوالمتعلمين من يشخص فقرة "أتلفظ"، ويحفزهم على يختار األستاذ)ة( من بين المتعلمات  -

ة   يبحث المتعلم)ة( عن ٭ الفهم رُ  ٱلَّتي ٱْلُمناِسب ة ٱْلِعبار  : "أ نامِ  تُف ّسِ تْ  لُ ٱْلعُْنوان   أ ْصحابِها" ط ريق   أ ضاء 
 كي تقرأها أنامل تلمس حروفا أنامل تكتب حروفا وكلمات كي تقرأها أنامل تشعل الضوء كي تقرأ

ها سياقات يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على ترويج المعجم المكتسب، وضبط دالالته في ٭

 لتالية:رات ا" في العباحدالمختلفة؛ مبينا لهم دور السياق في تغيير المعنى عن طرق تعرف معنى كلمة "

 

 

 يدعوهم إلى البحث عن معاني كلمات أو اشتقاقاتها موظفين مثال شبكة المفردات. -

لنص عن احث في يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تكوين بطاقة تعريفية لبرايل عن طريق الب ٭

 المعلومات التالية:

 
 لتبين فهم المتعلمات والمتعلمين للنص:  ٭

دُ يُ  -    دِّ ةً ون ح  ، في تُذْك رِ  ل مْ  حاج   ؛بِها م  ٱْلِقيا ٱْلك فيفُ  ي ْست طيعُ  ال ٱلنَّّصِ

 يعينون من متعدد الجواب المناسب لـــــ: -   

 قرار برايل البحث عن حل لمشكل قراءة وكتابة المكفوفين؛ •

 سبب اكتشاف الضابط العسكري لطريقة كتابة الرسائل وقراءتها؛ •

 يذكرون المبتكرات التي اخترعها برايل لمساعدة المكفوفين. -   

 المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: يكون التقويم والدعم

 قرأ)ت( النص قراءة تلفظية سليمة ومعبرة حسب المواصفات المطلوبة مع احتمال تعثرين؛ -

 أدرك مكونات الصورة، وبعض المؤشرات الدالة في النص، وكون فرضية لقراءته؛ -

ة طريقة للكتابإصرار برايل على تخطي إعاقته، وعزمه على اختراع فهم مضمون النص، وتمثل  -

 .والقراءة يساعد بها المكفوفين

 

 من الكتاب المدرسي( 131)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التحليل والمناقشة

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

صرار مية اإليساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على استرجاع بعض عناصر الفهم، مركزا على أه * التمهيد

ه بما ر حياتوالمثابرة في تخطي الصعوبات، وتحدي اإلعاقة، والرغبة في خدمة اآلخر ومساعدته في تيسي

 يناسب؛

اءة ت القرمع مراعاة مواصفا يقرأ األستاذ)ة( النص، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، *

 السليمة والمعبرة حسب مقاصد الخطاب.

لنص اتحليل ليساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على التقاط بعض المؤشرات والعناصر المميزة  * التحليل

 بواسطة إجراءات عملية منها:

 أن يمأل الحلقتين المفرغتين من قصة برايل بما يناسب؛ -   

 جد من أحداث حياة برايل ما يدل على:أن ي -   

 

 

 

ِكدُ  ٱلَّتي ٱْلُجْمل ةُ  يبحث المتعلمات والمتعلمون عن: - المناقشة ق ْعوهُ  ما تُؤ  ، ثم يناقشونها عُْنوانِ  اللِ خِ  ِمنْ  ت و   ؛ٱلنَّّصِ

 يعبرون عن آرائهم فيها، وكيف يستفيدون من ذلك في واقعهم المعيش؛ -

حدي تيمة في اإلصرار والعزيساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على تكوين مواقف إيجابية حول  *

 .اةوالنجاح في الحي اإلعاقة

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين معتمدا على ما يلي: * التقويم والدعم

 قدرتهم على تمثل بعض القيم المستخلصة من حياة برايل؛ -   

 استثمار المقروء على مستويات الفهم والتحليل والتفكير؛  -   

 مدى تمكنهم من التعبير عن موقف إيجابي تجاه ما فعله برايل للبشرية. -   

 

 من الكتاب المدرسي( 132)انظر الصفحة:  الحصة الثالثة: االستثمار

 االسم واللقب:.....

 الموطن:.....

 الوالدة:......تاريخ 

 الحاجة التي يعاني منها:......

 صفاته في الصغر:.....

 المدرسة التي تعلم فيها

ِكل   ُمواَجَهةُ   ُمش 

ساسُ  ح  ِ  بِحاَجة   َوٱإل 

 

 ُمحاَولَةُ 

ِكلِ  َحلِّ   ِلل ُمش 
 َحّل   َعلى ل عُثورُ ا

ِكلِ   ِلل ُمش 
 

تِفاَدةُ   ٱلنّاِس  اِس 

 ٱل َحلِّ  ِمنَ 

 األدنى الحدقبلت ب لصداقتنا حداجعل  بيني وبينه حدا وضع
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 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الدرس  تين منيستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين الستحضار المعجم المروج في الحصتين السابق - التمهيد

 القرائي؛

حل بها ريقة ييسترجع المتعلمات والمتعلمون المعجم المرتبط بإصرار برايل ومثابرته على البحث عن ط -

 مشكلة المكفوفين في القراءة والكتابة؛

يمة اءة السلت القروينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، مع مراعاة مواصفا يقرأ األستاذ)ة( النص، -

 والمعبرة حسب مقاصد الخطاب.

التراكيب 

 واألساليب

 هم:يوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى استعمال ما كتب باألحمر في جمل من إنشائ -

 .حين ئِذ - ي ْومٍ  ذ ات   - ِعْند ما

ً  ونِصفُ ي - ع هُ؟ ِلماذا :برايل ٱْختِراع   ش ف ِهيّا ع ؟ ماذا ٱْخت ر   ت هُ؟فائِد   ما ٱْخت ر 

ةِ  ياجاتِ ٱاِلْحتِ  ذ وي ساع د تْ  ٱْختِراعاتٍ  فييوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين للبحث  - البحث  ،ٱْلخاصَّ

؟ ما؛ عناصرها: بِطاق ةٍ  في هاونِصفُ يو   ظيف تُها؟ ما ش ْكلُها؟ ما ِهي   و 

         
 

 يكون المتعلم)ة( قد حقق الهدف المطلوب إذا: * التقويم والدعم

، راج اختراعهبين إصراره ومثابرته على إخدرك العالقة أواستوعب المعجم المرتبط بشخصية برايل،  -   

 واستعمله في مواقف تواصلية مختلفة؛ ،والعوامل التي ساعدت على نجاحه

 استطاع أن يعرف باختراع ساعد ذوي االحتياجات الخاصة، وأن يصفه في بطاقة؛  -   

 يتدخل األستاذ)ة( لدعم المتعثرين، وذلك بـــ: *

 ح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفردات المستخدمة خالل الحصة.اقترا -   

 ي النص.فمروجة  أو أساليب مفرداتيطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام  -   

 

 عشروناألسبوع ال مكون القراءة حصص 3 /الثالث  النص الوظيفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العنوان: طفل غير العالم

 

 من الكتاب المدرسي( 133/134/135)انظر الصفحات:  الحصة األولى: القراءة والفهم

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

طريق  عه، عنيستهل األستاذ)ة( الدرس بمقدمة مناسبة تحفز المتعلمات والمتعلمين، وتشدهم إلى موضو * التمهيد

ساهموا  ألطفالإثارة انتباههم إلى أن االبتكار واالختراع ليس وقفا على كبار السن، بل إن كثيرا من ا

لى عتس الذي نحن باختراعاتهم في حل بعض مشاكل البشرية وأدت إلى تطورها، ومن هوالء بيل جي

 عتبات التعرف على شخصيته وما قدمته اختراعاته لألنسانية من فوائد.

تس، بيل جيليوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى التركيز على الفضاء العام للصور الثالث  * المالحظة والتوقع

 وإيحاءات العنوان؛

 األهداف

مالحظة النص انطالقا من مؤشرات دالة تتصل بالصورة والعنوان  -

 ونهاية النص، وتؤدي إلى تصور موضوعه أو فكرته؛

؛مراعاة عالمات الترقيمالتمرن على القراءة السليمة والمعبرة؛ مع  -  

، والعوامل التي شخصية بيل جيتسعلى التعرف فهم معاني النص، و -

 اختراعه للحاسوب المحمول والبرمجيات؛ساعدت على نجاحه في 

 واستخراج ما له عالقة بمجال االبتكار واالختراع؛تحليل النص  -

بمجال استثمار معجم النص وأساليبه في مواقف تواصلية ترتبط  -

 االبتكار واالختراع؛

 الكشف عن مغزى النص وقيمته التربوية. -
 

  

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة( -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

الشروح المساعدة المذيلة للنص؛ -  

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

وسائل أخرى متاحة. -  
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ة في لمالحظة بينها وبين العنوان مستعينا بأنشطة ايطلب منهم تحديد مكونات الصور وإيجاد العالق *

 الكتاب المدرسي؛

 يساعدهم على تكوين فرضية لقراءة النص. *

ذا رقيم، وكات التاألستاذ)ة( النص قراءة تلفظية سليمة ومعبرة، مراعيا فيها مخارج الحروف، وعالم يقرأ - القراءة

 تمثيل المعنى حسب مقاصد الخطاب؛

 ؛المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة(يقرأ  -

 )ة(؛يقيّمون أداء بعضهم البعض في ضوء الئحة المعايير الّتي ضبطوها مع أستاذهم -

 ؛يتبادلون أدوار القراءة، ويصّححون ذاتيّا وجماعيّا عثراتهم -

 قراءة.جويد التوالمتعلمين من يشخص فقرة "أتلفظ"، ويحفزهم على يختار األستاذ)ة( من بين المتعلمات  -

 يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على إكمال العنوان بما يناسبه مما يلي: * الفهم

 مفل غير العالط

 بماله

 بعائلته

 بقوته

 بابتكاره

  فرةولتالية: لمات ايعود األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على استعمال المعجم بالبحث فيه عن معاني الك -

 ؛استأذن - األغلى - جادة  -

ها سياقات يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على ترويج المعجم المكتسب، وضبط دالالته في -

 لتالية:ارات ا" في العبرأىتغيير المعنى عن طرق تعرف معنى كلمة "المختلفة؛ مبينا لهم دور السياق في 

 المعنى في السياق الجملة الكلمة

 رأى

 ..... أى الهالل في الناسر

 ..... أرى أن الوقت ثمين

 ..... أرأيت ما فعل أخوك؟

 :يتدرج األستاذ)ة( بالمتعلمات والمتعلمين إلى فهم النص، وإدراك معانيه عن طريق تعرف *

 دور التفكير في االبتكارات التي يخترعها اإلنسان؛ -   

 مكانة القراءة واالنفتاح على الكتاب في صنع المفكر؛ -   

 وعن طريق تبين: *

 داللة حب بيل جيتس لألزرار واألدوات الكهربائية؛ -   

 الفائدة من جعل حجم الحاسوب صغيرا قابال للطي والحمل. -   

 المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: يكون التقويم والدعم

 قرأ)ت( النص قراءة تلفظية سليمة ومعبرة حسب المواصفات المطلوبة مع احتمال تعثرين؛ -

 الصورة، وبعض المؤشرات الدالة في النص، وكون فرضية لقراءته؛ أدرك مكونات -

 فهم مضمون النص، وتمثل دور اللعب الجاد في بلورة الفكر المبتكر. -

 

 

 من الكتاب المدرسي( 135)انظر الصفحة:  الحصة الثانية: التحليل والمناقشة

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

لعب مية اليساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على استرجاع بعض عناصر الفهم، مركزا على أه * التمهيد

 الجاد في بلورة الفكر المبتكر؛

اءة ت القريقرأ األستاذ)ة( النص، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، مع مراعاة مواصفا *

 السليمة والمعبرة حسب مقاصد الخطاب.

لنص اتحليل ليساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على التقاط بعض المؤشرات والعناصر المميزة  * التحليل

 بواسطة إجراءات عملية منها:

 شرح ما يفهمه من العبارات التالية: -   

رُ  هُو   ٱأْل ْطفالِ  يُف ّكِ رون  ي ي ْلع بون   و  رون   ثُمَّ  ي ْلع بون   كّ ن  ي ْلع بو ثُمَّ  يُف ّكِ ً  يرُ ٱلتَّْفك ي ْجع لون    يُف ّكِ  ي ي ْلع بون   ل ِعبا



118 
 

ْعلوماتِ  ي ْمِلكُ  ٱلَّذي هُو   ا ْلق ِوي   ُ  ألنَّهُ أِل  ٱْلم  أ يُطاِلعُ  ي ْقر    ي ت باد لُ  هُ ألنَّ أِل    ش ْيءٍ  كُلِّ  ع لى يُس ْيِطرُ  ألنَّهُ ِِ  يراً ك ث و 

ْعلوماتِ   ٱْلم 

ع ل   ٱلَّتي ٱلتّاِليةِ  ٱْلع ناِصرِ  ب ْين   ٱْلع الق ة   ٱلنَّّصِ  في ِجد  ن يأ   -     :ن قِّلِ ٱْلُمت   ِلْلحاسوبِ  ُمْبت ِكراً  جيتس بيل ِمنْ  تْ ج 

 

                     +                   =                  + 

 
 أن يذكر ما يتميز به من هذه القدرات: -   

 
 بيعة         الفنون السمعيةالمجال والفضاء          الحساب والمنطق        التفكير والقراءة          التواصل مع الناس        اكتشاف الط            الحركة والرياضة         

 ر؟واالبتكا التميز إلى يصل عبرها كيفو مهارته؟ تناسب التي واألعمال المهنأن يبين  -    

 "؛ةوقت اللعب أغلى من وقت الثرثريناقش المتعلمات والمتعلمون فكرة بيل جيتس التالية: " * المناقشة

 يعبرون عن آرائهم فيها، وكيف يستفيدون من ذلك في واقعهم المعيش. -

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين معتمدا على ما يلي: * التقويم والدعم

 قدرتهم على تمثل بعض القيم المستخلصة من حياة بيل جيتس؛ -   

 استثمار المقروء على مستويات الفهم والتحليل والتفكير؛  -   

 مدى تمكنهم من التعبير عن موقف إيجابي تجاه ما فعله بيل جيتس للبشرية. -   

 

 من الكتاب المدرسي( 136)انظر الصفحة:  الحصة الثالثة: االستثمار

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

الدرس  ين منيستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين الستحضار المعجم المروج في الحصتين السابقت - التمهيد

 القرائي؛

ة فكر ة في بلورالحر يسترجع المتعلمات والمتعلمون المعجم المرتبط بالدور الذي لعبه اللعب الجاد والقراءة -

 بيل جيتس وساهم في ابتكاراته؛  

مة اءة السليالقر يقرأ األستاذ)ة( النص، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، مع مراعاة مواصفات -

 الخطاب.والمعبرة حسب مقاصد 

التراكيب 

 واألساليب

إلى  ، ويدعوهمليتينيوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة ما كتب باألحمر في العبارتين التا -

 النهج على منوالها بتوظيفها في أساليبهم:

 ..............الغريب الجهاز ذلك إلى ينظر وهو مرة، قال

 ................يلعب أن يريد بل يفكر، ال إنه

 .............نجاحك؟ سر ما

 : مالعال تغيير في دورا لعبت شخصية سيرة عنيوجه األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين للبحث  - البحث

 
 يكون المتعلم)ة( قد حقق الهدف المطلوب إذا: * التقويم والدعم

خراج إبين إصراره ومثابرته على درك العالقة أواستوعب المعجم المرتبط بشخصية بيل جيتس،  -   

 واستعمله في مواقف تواصلية مختلفة؛ ،، والعوامل التي ساعدت على نجاحهاختراعه

 ؛ العالم تغيير في دورا لعبت شخصيةب استطاع أن يعرف -   

 يتدخل األستاذ)ة( لدعم المتعثرين، وذلك بـــ: *

 ؛المستخدمة خالل الحصة ح كلمات جديدة لتوظيف استراتيجيات المفرداتاقترا -   

 ي النص.مروجة ف أو أساليب يطلب من المتعلمين والمتعلمات تركيب جمل مفيدة باستخدام مفردات -   

 

 

 عشرونالو الواحد األسبوع مكون القراءة حصص 3 /الشعري النص 

 االبتكار اللعب المطالعة التفكير
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 العنوان: التكنولوجيا تتكلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي( 144/145: تين)انظر الصفح الحصة األولى: القراءة والفهم

 

 التعلميةاألنشطة التعليمية  المراحل

يح رق توضطيشخص األستاذ)ة( مكتسبات المتعلمات والمتعلمين، ويقومها، ثم يقدم الدرس الجديد عن  * التمهيد

 أهدافه، واستفسارهم عن خبراتهم، ومراقبة تحضيرهم القبلي.

 :مالحظة العنوان المالحظة والتوقع

 "؛ التكنولوجيا تتكلم كتابة العنوان وقراءته "   -

 :راتيجيات التوقع من خالل العنواناستثمار است -

 ربط العنوان بكلمات من النص ...(؛   -ربط الصورة بالعنوان    -)تكملة العنوان  

  بناء التوقع األولي انطالقا من العنوان فقط؛ -

 صور األجهزة:مالحظة 

         
 استخداماتها؛يالحظ المتعلمات والمتعلمون األجهزة، ويذكرون  -

 يحاولون أن يربطوا بين عنوان النص وهذه األجهزة لتبين ما يتحدث عنه النص؛ -

لبعيدة اقعات وحذف التو ،تسجيل التوقعات على السبورة وقراءتها ومناقشتها لتصويب التوقعات األولية -

 ؛عن المضمون

  بناء فرضية لقراءة النص. -

متعلمات صت ال، ويننموذجية سليمة مع مراعاة شروط القراءة الشعرية قراءةيقرأ األستاذ)ة( النص  - القراءة

 ؛ والمتعلمون لقراءته

 قراءة موجهة؛ والمتعلمون والمتعلمات النص في اآلن نفسه )ة(يقرأ االستاذ -

 شروط ممع احتراقراءة مستقلة بصوت خافت كل حسب سرعته، يقرأ المتعلمات والمتعلمون النص  -

 (؛د القصيدةانش)إ عريةالقراءة الش

على  مع التركيز، يعين األستاذ)ة( بعض المتعلمين والمتعلمات بشكل فردي أو في ثنائيات -

 ؛المتعثرين لقراءة النص

ويد لى تجعيختار األستاذ)ة( من بين المتعلمات والمتعلمين من يقرأ فقرة "أتلفظ"، ويحفزهم  -

 ؛عما تقدمه التكنولوجيا من منافع للبشريةتقمص شخصية الشاعر وهو يعبر مع  ،القراءة

 تقويم قراءة المتعلمين والمتعلمات ودعمها  يتم  بشكل مستمر. -

 يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على إكمال العنوان بما يناسبه مما يلي: * الفهم

التكنولوجيا تتكلم عن 

..... 

 نفسها

 أعمالها

 أجهزتها

ت تراتيجياتخدام اسالرامية إلى اس ،األستاذ)ة( أنشطة إغناء الرصيد المثبتة في كتاب المتعلم)ة(يستثمر  *

 ، من قبيل:متنوعة للمفردات

 األهداف

؛وربطها بموضوع النصالتدرب على قراءة مكونات الصورة  -  

شروط القراءة التمرن على القراءة السليمة والمعبرة؛ مع مراعاة  -

 الشعرية؛

 ؛فهم المتعلم)ة( معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة -

 االختراعات التكنولوجية في حياة اإلنسان؛تحليل النص وإدراك  -

 تذوق أساليب وتراكيب لغوية وتوظيفها؛ -

 بعض أبيات النص.حفظ  -
 

  

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة( -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

وسائل أخرى متاحة. -  
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 من خالل سياقاتها المختلقة التالية: أقضيالبحث عن معنى  -

ضي أ ْقضي •     ...................                         غ ر 

 .................                        ُمع لِّمي أ ْمر   أ ْقضي •   

ش راتِ  ع لى أ ْقضي •     ................                        ٱْلح 

 ، كما يلي:فَ فَّ خَ عل غرار فعل  رَ وَّ طَ تحويل فعل  -

 فٌ فَّ خَ مُ  فٌ فِّ خَ مُ  فيفٌ خ  تَ  فُ فِّ خَ يُ  فَ فَّ خَ 

     رَ وَّ طَ 

 اتيجيات:إغناء المعجم الواردة في كتاب المتعلم)ة( يمكن اعتماد إحدى االسترباإلضافة ألنشطة  *

ٌن(:عائلة كلمة -  ؛إعانة –معان – معين -  أعان – عان  : )ًعو 

 ؛(تجتاز) خريطة الكلمة: لـ -

 .علماتويمكن استثمار هذه المحطة لتناول الكلمات الجديدة التي يحددها المتعلمون والمت *

ة من أسئل طالقايوجه األستاذ)ة( جماعة القسم بواسطة حوار لفهم معاني النص، واإلحاطة بمغزاه ان *

 بيل:محددة، ترتكز على ما يتضمنه من معطيات عن دور التكنولوجيا في حياة اإلنسان، من ق

 ؛ٱلذَّكا ِمن   تُ ُوِلدْ  ق دْ  أ نايكتشف العالقة بين عملية الوالدة واالختراع في قول الشاعر:  -   

 يتبين العالقة بين التكنولوجيا والعلوم؛ -   

 يبين كيفية من كيفيات خدمة التكنولوجيا لإلنسان. -   

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين من خالل ترصد قدرتهم على: * التقويم والدعم

 قراءة النص قراءة معبرة وسليمة وفق المواصفات المطلوبة للقراءة الشعرية؛ -   

 التلفظ السليم حسب مخارج الحروف ومقتضى الحال؛ -   

 إدراك العالقة بين المؤشرات والمكونات الدالة الستخالص موضوع النص؛ -   

 استثمار المقروء على مستوى الفهم. -   

 

 من الكتاب المدرسي( 145)انظر الصفحة:  التحليل والمناقشةالحصة الثانية: 
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

يمهد األستاذ)ة( للدرس عن طريق ما يلي: * التمهيد  

استحضار حصيلة المتعلمات والمتعلمين من خالل التذكير بموضوع النص الشعري "التكنولوجيا تتكلم"،  -   

 وما تمت مالحظته واستخالصه؛

يقرأ األستاذ)ة( المقطوعة الشعرية قراءة معبرة، ثم يكلف بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على قراءة  -   

شاد الشعري.أبيات منها ملتزمين بقواعد اإلن  

 ل:يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى وضع خطة من أجل تفكيك بنيات النص، من قبي * التحليل 

 ماذا يقول النص؟ ما الذي يقترحه علينا؟              يتحدث عن فوائد التكنولوجيا؛ -

 :ا يليحللونها مستعينين بميقدم المتعلمات والمتعلمون أمثلة من النص عن فوائد التكنولوجيا وي -

 رسم المنشآت حل المسائل اجتياز البحار بلوغ القمر الجماد يتكلم

 عالج آالم المريض االستخدام في المصنع المساعدة في أشغال البيت

 يعين في النص ما تتميز به التكنولوجيا: -

 أنواعها فوائدها وظيفتها مصدرها

    

ا يراه مليها يوظف األستاذ)ة( األنشطة المقترحة في الكتاب المدرسي لتدعيم ما تقدم، ويمكن أن يضيف إ *

 مناسبا. 

 يناقش األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين قول الشاعر: * المناقشة

ِخلوني م   ـــــَربِّكُ َعِطيَّةُ  إِنّي  ٱلشُّرورِ  في التُد 

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين مركزا على ما يلي: * التقويم

 قدرتهم على التلفظ السليم واحترام القراءة الشعرية؛ -   

 استثمار المقروء على مستويات الفهم والتحليل والمناقشة؛ -   

 ما ينفع.ظيفها فيتمكنهم من التعبير عن موقف إيجابي من مما تقدمه التكنولوحيا للبشرية والحرص على تو -   

 

 من الكتاب المدرسي( 145)انظر الصفحة:  الحصة الثالثة: االستثمار والتذوق
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 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

لتي عبر يقة ايساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على استرجاع بعض عناصر التحليل مركزا على الطر * التمهيد

 بها الشاعر عن فوائد التكنولوجيا؛

 ؛إلى استرجاع أبيات شعرية تعجبهم خدمة للتذوق الفني والتربية على االختيار هميدعو *

برات ات في نالشعري وما تقتضيه قراءته من تعبيرات وتغييرن طبيعة النّص والمتعلمات والمتعلمستحضر ي *

 ؛الصوت وإيقاعات القراءة

 ؛ينشد المتعلمون والمتعلمات النص أو جزءا منه حسب ما يحدده األستاذ)ة( لكل متعلم)ة( *

م المتعلمون والمتعلمات أداء بعضهم في ضوء التوجيهات المحددة. *  يقّوِ

األساليب 

 والتراكيب

 األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على القيام باألنشطة التالية:يساعد  *

 ؛ٱلذَّكا ِمنَ  ُوِلد تُ  قَد   أَناللــوالدة في قوله: الشاعر  ذكرما داللة  -   

ً  صارَ  بِتََطّوري قول الشاعر: كيف صار الجماد محدثا في -    ثا  ؛ٱل بََشرِ  ِمث لَ  ٱل َجماُد   ُمَحّدِ

 يكتبون على غرار قول الشاعر: -   

مادُ  صار   • ً  ٱْلج  ثا دِّ  ....... ِمثْل   ٱْلِبحار   ت ْجتازُ   •.......... ٱْلب ش رِ  ِمثْل   ُمح 

ْسأ ل ةً  ت ُحل   • فُ  • ............ ك أ نَّها م   .............. ِشبه   ٱآلالم   تُل ّطِ

 ؛."............................التكنولوجيا ووليدة الذكاءأنا " النص الشعري إلى نص نثري: يحولون  -   

 يقوم المتعلمون والمتعلمات في مجموعات عمل صغرى  بالمهام اآلتية: * التذوق

 جرد الصور الشعرية التي أعجبتهم من النص، وشرح معنى إحداها؛ -   

 ؛ا االختيارتحديد البيت الذي أعجب كل فرد من أفراد المجموعة مع تعليل هذ -   

  يه؛على مجموعة القسم، وتقاسم ما توصلوا إل عرض آراء أفراد المجموعة بخصوص النص الشعري -   

، مستعملين صورا وخياالت ت ك رٍ ُمبْ  ِجهازٍ  أ وْ  آلةٍ  د ْورِ  ع نْ  ربيعالتيساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على  *

 :موحية

 ................... ع لى ٱلنّاس   أُساِعدُ  .............. أ نا -

لُ  -  ............................... ك أ نِّي................. ــب أ ْعم 

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين مركزا على ما يلي: * التقويم والدعم

 قدرتهم على القراءة السليمة وتمثل المعنى؛ -   

 مدى تمكنهم من استثمار المقروء على مستوى الفهم والتحليل والتركيب؛ -   

 الوعي بالجانب التذوقي في النص من خالل الصور واإليقاع؛ -   

 التوصل إلى رسالة النص وقيمته من خالل الواقع. -   

 

 

 21و 20و 19و 18 ابيع:األس مكون القراءة حصص 4 /المسترسل النص 
 

 واختراع : حلمالعنوان

 

 

 

 

 

 
 

 

ْيدِ  نُْزه ةٍ  في الحصة األولى: الجزء األول من: " األسبوع الثامن عشر  ".ٱلش عور   ه ذا ذَّذُ أ ت ل  .... إلى ِللصَّ
 

 من الكتاب المدرسي( 146/147/148: ات)انظر الصفح األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 رين؛جع المتعث، ويشيراقب األستاذ)ة( تمارين اإلعداد القبلي، ويقوم بعضها، ويمنح درجات استحقاقية للمجيدين - التمهيد

موضوعه، بتبطة تهييئ المتعلمات والمتعلمين لمناخ النص من خالل أسئلة تتعلق بما يعرفونه من معلومات مر -

 . في مجال الطيران عالميا واراشته مخترعات ومخترعين لقراءته، مثل ذكر أسماء استعدادا

 يستهل األستاذ)ة( الدرس بحوار يجريه مع المتعلمات والمتعلمين ليضعهم في إطار النص وذلك بـــدعوتهم *المالحظة 

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

مالحظة النص انطالقا من مؤشرات دالة تتصل بالصورة  -

 والعنوان ونهاية القصة وتؤدي إلى توقع حدثه؛

 قراءة النص قراءة سليمة ومعبرة؛ -

 فهم النص وتحليله واستخراج معالم اللغة السردية من خالله؛ -

عبر نبيلة من حياة "األخوين رايت"، وما قدماه لإلنسانية  تمثل -

 من خدمات جليلة باختراعهما للطائرة؛

 القراءة الطليقة والمسترسلة، والقراءة الحرة.  -

 الوسائل المساعدة

 النص المسترسل في الكتاب المدرسي؛ -

 الكتاب المدرسي؛ -

 السبورة لتدوين معطيات النص؛ -

األنشطة المرتبطة بالنص.مختلف  -  

 وسائل أخرى متاحة. -
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 والتوقع

 )تأطير النص(

 :إلى

 

 
تِِهما؟ ش ْكلُ  ما ؟األخوان رايت في الصورة ي ْبدُو ك ْيف: مالحظة المشهد المرافق للنص وتعرف مضمونه -     طائِر 

 تعرف أنواع األشياء المدرجة فيه، وما توحي به؛ -   

 االستماع لتمثالت المتعلمات والمتعلمين وإسقاطاتهم على المشهد؛ -   

 يتممون عبارة العنوان بما يناسب مما قدم لهم؛ -   

 ءته؛ربط الصورة والعنوان ببؤر من النص تساعد المتعلمات والمتعلمين على تكوين فرضية لقرا -   

 وتكوين فرضية لقراءته.تفحص قراءاتهم األولية له   -   

، لتناوباءته باوالمتعلمين بقر النص قراءة معبرة، ويكلف بعض المتعلماتالجزء األول من  )ة(يقرأ األستاذ * القراءة والفهم

 ويحرص على توجيههم نحو تصحيح أخطائهم القرائية ذاتيا؛

 يفحص قراءاتهم األولية له بأسئلة، مثل:  *

كانُ   رايت سوزان أ ْطفالِ  ع د دُ  د ثُ   فيهِ  ُوِجدوا ٱلَّذي ا ْلم  ق ع   ٱلَّذي ا ْلح  دُ  ع ْنهُ  ع بَّر   ٱلَّذي ْلُحْلمُ ا    و   ْبناءِ ٱأْل   أ ح 

 : كيفية طيران الطير ويشرحون ذلك.   ما يدّل علىعلى  من النص في الجزء األّول يبحثون -

ات استرتيجي ثر من؛ موظفا استراتيجية أو أكجزء األوليرصد األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين معجم ال *

  الفهم القرائي، مثل:

ِض  •    أْت   كُلَّما يُناِسبُها بِما ٱآْلتِي ةِ  ٱْلك ِلماتِ  ع ِوّ لَقَ  – اِن تََشلَ  - جُوديَ : ٱلنَّّصِ  في هاق ر   ؛َحم 

 النسج على منوال عبارة ما، من قبيل:عن طريق إعادة التركيب أو  الجزء األولتفهيم مضمون  *

ع أ ْنسُجُ  •    ديقي م  ديق تي أ وْ  ص  الً  ص   :ِمْنوالِ  ع لى ُجم 

نَِحةٌ  لي كانَ  لَو  "      تُ  أَج   "؛ !شُّعورَ ٱل َهذا أَتَلَذَّذَ  أَن   أََودُّ  َكم   ِمث لَهُ، لَِطر 

علة لقوى الفااتعرف يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لتحليل داللة األحداث وما تعبر عنه من معان، و * التحليل

ى، يا، مثال: صانعة هذه األحداث...  ر األم في تعليم األبناء.دو ٱلطَّي راِن؟ ع لى ٱلط يور يُساِعدُ  ٱلَّذي ما تُر 

 عما الخاص بهموبأسلو شفهيا التحدث ينوالمتعلم اتالمتعلم من (ة(األستاذ يطلب نصلل األولي الفهم لتقويم * التقويم والدعم

 ه، كما يناقش توقعاتهم لقراءته.من فهموه

 

وانِ  ن ش أ  الثاني من: "الحصة الثانية: الجزء  األسبوع التاسع عشر ع ل   ... إِلى ...ٱأْل خ   ".تْ و 
 

 من الكتاب المدرسي( 148)انظر الصفحة: أنشطة التعليم والتعلم المراحل

 ؛قبلياد اليمهد األستاذ)ة( للحصة عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة، مع تقويم تشخيصي لإلعد * التمهيد

حروف، خارج المالنص قراءة معبرة عن أفعال الكالم ومقاصده، مراعية الجزء الثاني من يقرأ األستاذ)ة(  *

 ؛وعالمات الترقيم، كما يجب أن يطلب األستاذ)ة( من المتعلمات والمتعلمين اإلنصات الجيد

 .قسمماعة الجذاتيا أو من طرف  همتقويم قراءاتعلى يتناوب المتعلمات والمتعلمون على قراءة النص مع  *

دادهم دى استعالمتعلمات والمتعلمين وم فهميطرح األستاذ)ة( أسئلة حول الجزء موضوع الدرس للتأكد من  * الفهم والتحليل

 لدراسته، مثل: 

 يبحثون عن محاوالت االبتكار التالية: •ما الذي شجع األخوين رايت على االبتكار؟    •   

 إعادة المحاولة نجاح التجربة فشل التجربة ابتكار الطائرة تجريب االبتكار

من  أكثر ؛ موظفا استراتيجية أوجزء الثانييرصد األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين معجم ال *

  استرتيجيات الفهم القرائي، مثل:

ة  ال ُجْمل ةٍ  كُلِّ  ف راغِ  في ْست ْعِملْ اِ  •    َ  المناسبة ك ِلم  َ  أ وْ  نََشأ  : أَن َشأ

ْسِجداً  ٱْلُمْحِسنُ ..............  -  .ق ْري ةٍ  في صديقي ..............-  م 

 يل:النسج على منوال عبارة ما، من قبعن طريق إعادة التركيب أو جزء الثاني تفهيم مضمون ال *

ع أ ْنسُجُ  •    ديقي م  ديق تي أ وْ  ص  الً  ص   :ِمْنوالِ  ع لى ُجم 

خي أَن   َعلَي نا"          تَِفظُ "  "ُخيوَطها نَر   "؛يَِخفَّ  أَن   بَع دَ  َولَو   بِٱل َهواءِ  تَح 

ل ةِ  إِلى ي ْحتاجُ  ٱاِلْبتِكار   أ نَّ  ع لى ي دُل   ٱلَّذي ما •    ط   ٱْلُمحاو  ٱْلخ   ٱلنَّجاحِ؟ إِلى ن ِصل   أ نْ  إِلى إِ و 

يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لتحليل داللة األحداث وما تعبر عنه من معان، وتعرف القوى  *
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وان ن ش أ  ، مثال: الفاعلة صانعة هذه األحداث... س طٍ  في رايت ٱأْل خ  ُمْست ِقرٍّ  هاِدئ عائِِلّيٍ  و   ٱْلي ْوِم، ذ ِلك   ظُْهرِ  ب ْعد  . و 

ةُ، لُْعب تُُهما ع ل تْ  ع ل تْ  ٱلّطاِئر   ...و 

 ما إغناء لىع ويعملون أولى، مرحلة في الحكاية أحداث بعض عن مفيدة بجمل والمتعلمات المتعلمون * يعبر تقويم ودعم

 .مكانه، كما يميزون صفات شخصية أو وقوعه بزمن الحدث بربط منها أمكن

 

ل  الحصة الثالثة: الجزء الثالث من: " األسبوع العشرون ْينِ  يُفاِرقِ  ل مْ  ...إِلى...أورفيل و   ويلبور واص  و   ".ٱأْل خ 
 

 من الكتاب المدرسي( 148/149:تين)انظر الصفح األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 ؛قبلياد اليمهد األستاذ)ة( للحصة عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة، مع تقويم تشخيصي لإلعد * التمهيد

  ؛رقيممخارج الحروف، وعالمات الت امراعي النص قراءة معبرةالجزء الثالث من يقرأ األستاذ)ة(  *

ماعة طرف ج ذاتيا أو من همتقويم قراءاتمع الحرص على يتناوب المتعلمات والمتعلمون على قراءة النص  *

 القسم.

مدى و لهالمتعلمات والمتعلمين  فهم* يطرح األستاذ)ة( أسئلة حول الجزء موضوع الدرس للتأكد من  الفهم والتحليل

 ، مثل:استعدادهم لدراسته

 البحث في المقطع الثالث على ما يدل على ما يلي: -   

ْبرُ  • ةُ  ا لصَّ ٱْلُمثاب ر  لِ  في و  ْينِ  ٱْلِعْلِميَّةُ  ا ْلُميولُ  •. ٱْلع م  و   . رايت ِلأل خ 

لُ ا   • ْجهودِ  ٱلذّاتي ا لتَّع لُمُ  •  .ٱلتَّْطبيِقي   ٱْلِمْهنِي   ْلع م   .  ْخصيٱلشَّ  بٱْلم 

لُ  • ٱْلُوصولِ  ٱلنَّجاحِ  في ا أْل م  ٱأْل ْعمالِ  نِ ٱْلِمه   ت ع ل مِ  أ ه ِميَّةِ  •  .ن ت ائِج إِلى و   .ٱلتَّْطبيِقيَّةِ  و 

ت سترتيجياار من يرصد األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين معجم المقطعين؛ موظفا استراتيجية أو أكث *

 الفهم القرائي، مثل:

 "؛رتتصد، مولوعين، رواد، شغفهما، كلل، الدؤوبتوظيف الكلمات التالية في جمل من إنشائه:" •   

 من خالل سياقاتها المختلقة التالية: دركأالبحث عن معنى  •   

 المعنى في السياق الجملة الكلمة

 أدرك
 ..... أدرك التلميذ معاني النص

 ..... أدرك التلميذ المتسابقين

 ..... أدرك التلميذ سن التاسعة

وتعرف القوى  يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لتحليل داللة األحداث وما تعبر عنه من معان، *

 ، مثال:  الفاعلة صانعة هذه األحداث...

 بم بدأ األخوان رايت حياتهما العملية، وبم شغفا، ما داللة ذلك؟ •   

 هما؟هل نسي األخوان رايت حلمهما الطفولي في الطيران؟ ما الطريق الذي سلكاه لتحقيق حلم •   

 اللة ذلك؟ وما القيمة المستخلصة؟ما الذي ساعد األخوين رايت على تحقيق حلمها؟ ما د •   

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين مركزا على ما يلي: * التقويم والدعم

 تمكنهم من استثمار المقروء على مستوى الفهم؛    -   

 ؛تمييز حدث معين، تمييز صفات شخصيةب مدى قدرتهم على استخراج عناصر تتعلق -   

 ذات عالقة بالمجال المدروس. تمييز معطيات -   
 

 ". ٱلنَّّصِ  آِخرِ  ... إِلى ...ٱلتَّجاِربُ  ت وال تِ  الحصة الرابعة: الجزء الرابع من: " األسبوع الواحد والعشرون
 

 من الكتاب المدرسي( 149)انظر الصفحة: األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

د إلعدايمهد األستاذ)ة( للحصة عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة، مع تقويم تشخيصي ل * التمهيد

 ؛القبلي

 قراءته، ن علىالنص قراءة معبرة، ويتناوب المتعلمات والمتعلمو الجزء الرابع من يقرأ األستاذ)ة( *

 مع التصحيح الفردي أو الجماعي لقراءاتهم.

مدى و لهن المتعلمات والمتعلمي فهم)ة( أسئلة حول الجزء موضوع الدرس للتأكد من * يطرح األستاذ الفهم والتحليل

 ، مثل:استعدادهم لدراسته

 البحث في المقطع الرابع على ما يدل على ما يلي: -

لِ  ط ي رانِ  ت ْجِرب ة   رُ يسفْ ت   • ةٍ  أ وَّ ةٍ  طائِر  وادُ : ِخاللِ  ِمنْ  ناِجح  كانُ . ِمْنها ُصنِع تْ  ٱلَّتي ا ْلم  تْ  ٱلَّذي ا ْلم   .فيهِ  طار 

ك ةُ  ر  ت   ٱلَّتي ا ْلح  ك هُ  ٱلَّذي ا أْل ث رُ . بِها قام  اُحها ت ر   .ن ج 

لَمانِ  كاناهل تصور اإلجابة عن السؤال التالي:  -    م   بَِمجيءِ  يَح   َسط حِ  َعلى إلنسانٱ فيهِ  يَن ِزلُ  يَو 
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 ؟ٱل قََمرِ 

من  أكثر يرصد األستاذ)ة( بمعية المتعلمات والمتعلمين معجم المقطعين؛ موظفا استراتيجية أو *

 استرتيجيات الفهم القرائي، مثل:

د  : ٱآْلتِي ة   ٱْلك ِلماتِ  ُجْمل ةٍ  في أ ْست ْعِملُ  •    تْ  - ْولوع ْينِ م   - ا ْلدَُّؤوبُ  - راو  دَّر   .ت ص 

الً  أ ْنِشئُ  •     : ٱْلِمثالِ  في ك ما ُجم 

قَّق          د   ل طال ما ٱلَّذي ٱْلُحْلمُ  ت ح  ْين راو  و  ِجيءِ  ي ْحلُمانِ  اناك ه لْ  تُرى، .رايت ٱأْل خ   ؟!.....ي ْومٍ  بِم 

التركيب 

 واالستثمار

 :تالية* يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على هيكلة النص عن طريق أحد اإلجراءات ال

 شو مستغالباالقتصار على األساسي منها، وحذف األوصاف والتكرار والح إعادة ترتيب األحداث -   

 ؛  ما تعرفه في مهارة التلخيص

 ية:اصر التاللشخصية األخوين رايت، بإعداد بطاقة تعرف بهما باستعمال العنتحديد مالمح عامة  -   

 
 تحديد البداية والوسط والنهاية؛    -   

 ربط كل حدث بسبب مناسب له. -   

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى استشراف آفاق النص من خالل: *

 توقع نهاية أخرى للحدث؛ -   

 ؛األخوين رايتالتعليق على مواقف  -   

 أن يستخلصوا من النص ما يدل على: -   

 المحاولة والتجريب الميل إلى العلوم التطبيقية قيمة الصبر

تْ  ش ْخِصيَّةٍ  ع نْ  ثُ حْ بال -    رِ ٱ ع ل ى ٱلب ش ِريَّة   ساع د   ٱْختِراعٍ  في ساه م  ْوِطنُهُ  – ْسُمهُ اِ  :لتَّط و   ؛م 

لُ  ف ْرناس ْبنُ  ع بّاس  : مثال ٍ  إِْنسانٍ  أ وَّ بِّي ل   ع ر   ؛ال مِ ٱْلع في ٱلطَّي ران   حاو 

 .بمجال يمس واقع المتعلمات والمتعلمين ة النصربط قيم -   

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين مركزا على ما يلي: * التقويم والدعم

 قدرتهم على القراءة السليمة وتمثل المعنى؛ -   

 مدى تمكنهم من استثمار المقروء على مستوى الفهم والتحليل والتركيب؛ -   

 تحديد دالالت الحدث وأبعاده، وعناصر الخطاب السردي؛ -   

 إعادة تركيب أحداث النص؛ -   

 التوصل إلى رسالة النص وقيمته من خالل الواقع. -   

 

 

 

 

  19و 18 بوعان:األس التواصل الشفهيمكون  حصتان /السماعي األول النص 
 

 العنوان: الخوارزمي عبقرية فذة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي( 127)انظر الصفحة: الحصة األولى: الفهم والتحليل واالستثمار األسبوع الثامن عشر

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 األهداف

؛التدرب على قراءة مكونات الصورة وربطها بموضوع النص -  

فهم المسموع وتحديد أفكاره األساسية؛ التمرن على -  

 ؛استراتيجيات مناسبةفهم المتعلم)ة( معاني المفردات باستخدام  -

ما قدمه أحد العلماء المسلمين من خدمات تحليل النص وإدراك  -

 للبشرية؛

 يناقش ما سمعه من أفكار ومعلومات ويعبر عن مواقفه منها؛ -

 يتواصل شفهيا باستعمال معجم وظيفي في سياقات تواصلية. -
 

  

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة( -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

وسائل أخرى متاحة. -  

 

 االسم:........

 البلد:.........

 ...التعلم:.....

 العمل:.........

 االختراع:..........

 النتيجة:...........

 األثر على الناس:........
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 تمهيد: * ما قبل االستماع 

ة ناء وضعيبس قصد درسه بمقدمة تحفيزية تثير انتباه المتعلمات والمتعلمين لموضوع الدريبتدئ األستاذ)ة(  -

أن  لالنطالق، من قبيل: سنتعرف اليوم على شخصية مسلمة استطاعت بفضل ما قامت به من اختراعات

تي جليلة الات التساهم في تقدم البشرية وتيسير حياتها. لعلكم تتساءلون عمن تكون هذه الشخصية؟ وما الخدم

 قدمتها لإلنسانية؛

 
التها ودال يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين لمالحظة المنظر العام للصور من حيث مكوناتها -

 اإليحائية؛

بِيَّةِ  ٱلل غ ةِ  فيقراءة العنوان، وتكملته بما يناسب؛              -     .ٱْلع ر 

واِرْزِمي   -    ياِضيَّةِ ٱل ٱْلعُلومِ  في:                        ف ذَّة   ع ْبق ِريَّة   ا ْلخ   .ّرِ

بِّ  في                                                    ْيد ل ةِ  ٱلّطِ ٱلصَّ     .و 

 إيجاد العالقة الرابطة بين المؤشرات السابقة، واقتراح فرضية لقراءة النص؛ -

   .قراءةرضية الويختارون من بينها المناسب لبناء ف ،المتعلمات والمتعلمين توقعاتهميناقش األستاذ)ة(  *

 التسميع: * أثناء االستماع

لمات دفع المتعلع األستاذ)ة( النص وفق شروط التسميع الرامية لتقريب المعاني وتمثل المواقف يسمِّ  -    

 والمتعلمين للتعبير عن الفهم األولي للمسموع؛

 ئيسية، صيته الريستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالمسة القضية الجوهرية في النص، وشخ -   

 : ما سمات شخصيته انطالقا من العناصر التالية ؟يتحدّث النّصّ عمن  مثل:بسؤال 

ل ق بُهُ  اِْسُمهُ   كانُ  تاِريخُ    و  م  ها ٱلَّتي ا ْلعُلومُ    ِوالد تِهِ  و   .ت ع لَّم 

مضمونه  علمين منبناء على مؤشرات الفهم األولي يعيد األستاذ)ة( تسميع النص لتمكين المتعلمات والمت -   

 من خالل التركيز على فقرات وجمل النص المساعدة على ذلك.

  الفهم: *

 ثل:م، ناصرهيفتح األستاذ)ة( حوارا مع المتعلمات والمتعلمين لفهم المسموع، واستحضار مضمونه وع -   

 :عن المجال الذي يتصل بهالمسموع بما ترسخ في ذهنك  اربط االبتكاراستمع إلى النّّص و •

 المناطق الجغرافية  خريطة للعالم

 الخوارزميات الرياضيات وعلم الجبر رقم الصفر

 األسطرالب الجغرافية وعلوم األرض مواقع األرض

 األرضية الخرائط والكرة اآلالت واألجهزة األرقام الهندية

 الساعة الشمسية  النظام العشري

خل يفها كمديحدد المتعلمات والمتعلمون بعض الكلمات المستعصية التي تعتبر وسيطا للفهم عبر توظ -   

 ":تشعَّبتمثل: وضع خريطة لكلمة: " لبعض األسئلة المساعدة على الفهم،

 

 

 

    

 

 التحليل واالستثمار: *

 ثل:م، ءاتبواسطة إجرا المسموع بعض المؤشرات والعناصر المميزة للنص ات والمتعلمونيلتقط المتعلم ٭

 ؛تحديد المتعلمات والمتعلمين ألفكار النص، أو تلخيص مضمونه •         

حمل ص التي تي النيفتح األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين باب المناقشة، فيكلفهم بتحديد معنى من معان ٭

، هملى خبراتتحا عقيمة، أو رسالة متصلة بالمجال، ويفتح باب النقاش مراعيا مستواهم وقدراتهم الذهنية، متف

 من قبيل: ناقش الفكرة التالية وبين قيمتها بالنسبة للبشرية:

 ."فيالجغراتَشعّبَت علومه ومعارفه في مجاالت ُمتعّددة؛ منها: الفلك، والرياضيات، والجبر، وعلم ا"

 

 

 من الكتاب المدرسي( 127)انظر الصفحة: الحصة الثانية: إعادة اإلنتاج الشفهي األسبوع التاسع عشر

  

 جملة

 تشعبت

 نوع

 معنى

 
 ضد
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 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 التمهيد: ما بعد االستماع

  ؛يمهد األستاذ)ة( للدرس عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة *

بعة يسمع األستاذ)ة( النص حسب ما تقتضيه ظروف تشكيل المعنى، مدعوما باإلنصات الجيد، ومتا *

ي الحصة يله فتم فهمه وتحل المتعلمات والمتعلمين، وقد تتخلل هذه القراءة بعض المشيرات المحيلة على ما

 .السابقة

 الشفهي: التركيب وإعادة اإلنتاج

 دعوة المتعلمات والمتعلمين إلى: -

ً  لِ زْ ع   •     : ٱلنَّّصِ  في تُذْك رْ  ل مْ  ٱلَّتي ٱْلعُلوم س ماِعيّا

ياِضياتُ  ْبرُ   ا لّرِ ب    ا ْلف ل كُ   ا ْلفيْزياءُ   ا ْلُجْغراْفيا  ا ْلج   ؛تّاريخُ ا ل  ا لّطِ

ً  ش ف ِهيّا ِص يخِ شْ ت •    ْوقِفا حُ  م  واِرْزِمي   فيهِ  ي ْشر   :ٱلتّاِلي ةِ  أْل ْعمالِ ٱ ِمن   بِهِ  قام   ما ٱْلخ 

هُ  ما ياِضياتِ  في ٱْبت ك ر  هُ  ما  ٱلّرِ هُ  ما  الجغرافيا في ٱْبت ك ر  ةٍ أ   ِمنْ  ٱْبت ك ر  آالتٍ  ْجِهز   ؛و 

 ة العربيةتشخيص مشهد يتقمصون فيه دور إحدى الشخصيات التالية لعبت دورا في تعزيز مكانة اللغ •   

 والمسلمين في العلوم واالبتكارات:

ِميُّ       ؛إلد ريسياَ  – ٱل َهي ثَمِ  اِب نُ  - اَل بَي روني - سينا اِب نُ  - اَلّرازي - اَل َخواِرز 

 ؛رضر الغإنتاج النص بأسلوبهم الخاص شفهيا، من خالل تغيي دعوة المتعلمات والمتعلمين إلى إعادة -

 ؛"منجزاتهسنّه، عمله، نفسه " يتحدث عن ، مثل: الخوارزميالضمير، إتمام القصة...

والي م)ة( الملمتعلايمكن اعتماد تقنية التناوب في اإلنتاج وذلك بأن ينتج المتعلم)ة( األول جملة، ويطالب  -

 ؛معناها، وهكذا...بإنتاج جملة تغني 

 وقوف المتعلمات والمتعلمين عند رسالة النص واستنباط قيمها وتحديد موقفهم منها. -

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين بالتركيز على ما يلي: تقويم ودعم

 قدرتهم على فهم المسموع واستيعابه؛ -   

 مدى تمكنهم من استثمار ما سمعوه على مستويات الفهم؛ -   

 المحيط؛ومدى قدرتهم على استخراج عناصر ذات صلة بالمجال المدروس مما سمعوه وربطها بالواقع  -   

 ؛مدى تمكنهم من إعادة إنتاج ما سمعوه بطرق مغايرة -   

 والتحدث عنها بلغة سليمة.مدى قدرتهم على استخالص دالالت النص المسموع وأبعاده  -   

 

  21و 20 بوعان:األس التواصل الشفهيمكون  حصتان /السماعي الثاني النص 
 

 العنوان: رجل أضاء العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحصة األولى: الفهم والتحليل واالستثمار األسبوع العشرون

 

 من الكتاب المدرسي( 142)انظر الصفحة: األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 تمهيد: * ما قبل االستماع 

ة ناء وضعيبس قصد األستاذ)ة( درسه بمقدمة تحفيزية تثير انتباه المتعلمات والمتعلمين لموضوع الدريبتدئ  -

أن  لالنطالق، من قبيل: سنتعرف اليوم على شخصية غربية استطاعت بفضل ما قامت به من اختراعات

تي جليلة الت الالخدما تساهم في تقدم البشرية وتيسير حياتها. لعلكم تتساءلون عمن تكون هذه الشخصية؟ وما

 قدمتها لإلنسانية؛

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى:  -

 قراءة العنوان، وتكملته بما يناسب؛                بعلمه •   

ةالوسائل المساعد  

؛كتاب المتعلم)ة( -  

؛السبورة -  

؛صور أو بطاقات -  

؛مختلف األنشطة المرتبطة بالنص -  

وسائل أخرى متاحة. -  

 

 األهداف

؛التدرب على قراءة مكونات الصورة وربطها بموضوع النص -  

فهم المسموع وتحديد أفكاره األساسية؛ التمرن على -  

 ؛فهم المتعلم)ة( معاني المفردات باستخدام استراتيجيات مناسبة -

 ما قدمه أديسون من خدمات للبشرية؛تحليل النص وإدراك  -

 ويعبر عن مواقفه منها؛يناقش ما سمعه من أفكار ومعلومات  -

 يتواصل شفهيا باستعمال معجم وظيفي في سياقات تواصلية. -
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ُجل   إديسون •     :                       بمصباحهٱْلعال م   أ ضاء   ر 

 بالكاميرا                                                     

 بالغرمافون                                                     

 إيجاد العالقة الرابطة بين المؤشرات السابقة، واقتراح فرضية لقراءة النص؛ -   

   .لقراءةرضية اويختارون من بينها المناسب لبناء ف ،يناقش األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين توقعاتهم *

 التسميع: * أثناء االستماع

لمات دفع المتعلع األستاذ)ة( النص وفق شروط التسميع الرامية لتقريب المعاني وتمثل المواقف يسمِّ  -    

 والمتعلمين للتعبير عن الفهم األولي للمسموع؛

 ئيسية، صيته الريستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالمسة القضية الجوهرية في النص، وشخ -   

 : ما سمات شخصيته انطالقا من العناصر التالية ؟يتحدّث النّصّ عمن  مثل:بسؤال 

 ماذا اخترع؟  أين اشتغل؟  كيف تعلم؟  ماذا وقع له؟   أين ولد ونشأ 

مضمونه  علمين منات الفهم األولي يعيد األستاذ)ة( تسميع النص لتمكين المتعلمات والمتبناء على مؤشر -   

 من خالل التركيز على فقرات وجمل النص المساعدة على ذلك.

  الفهم: *

 ثل:، مناصرهيفتح األستاذ)ة( حوارا مع المتعلمات والمتعلمين لفهم المسموع، واستحضار مضمونه وع -   

 :وأوجد الحلقتين المفرغتين بين األحداث التاليةاستمع إلى النّّص  •
اخترع إديسون 

 التلغراف اآللي

باعه بمبلغ كبير 

 من الدوالرات

اخترع جهاز  

 تسجيل الصوت
اخترع المصباح  

 الكهربائي

ل فها كمدختوظييحدد المتعلمات والمتعلمون بعض الكلمات المستعصية التي تعتبر وسيطا للفهم عبر  -   

 ":الدأبمثل: وضع خريطة لكلمة: " لبعض األسئلة المساعدة على الفهم،

 

 

 

    

 

 التحليل واالستثمار: *

 ثل:م، ءاتبواسطة إجرا المسموع بعض المؤشرات والعناصر المميزة للنص ات والمتعلمونيلتقط المتعلم ٭

 تحديد المتعلمات والمتعلمين ألفكار النص، أو تلخيص مضمونه. •         

حمل ص التي تي النيفتح األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين باب المناقشة، فيكلفهم بتحديد معنى من معان ٭

 ،هملى خبراتتحا عقيمة، أو رسالة متصلة بالمجال، ويفتح باب النقاش مراعيا مستواهم وقدراتهم الذهنية، متف

 من قبيل: ناقش الفكرة التالية وبين قيمتها بالنسبة للبشرية:

َرةِ  َمدينٌ  أَنا " بَة بِٱل مائة، 1 بِنِس بَةِ  ِلل ِفط   ." َوٱل عََملِ  بِ ِلل َدأ   بِٱل مائةِ  99 َوبِنِس 

 

 الحصة الثانية: إعادة اإلنتاج الشفهي األسبوع الواحد والعشرون

  

 من الكتاب المدرسي( 142)انظر الصفحة: التعلميةاألنشطة التعليمية  المراحل

 التمهيد: ما بعد االستماع

  ؛يمهد األستاذ)ة( للدرس عن طريق استحضار معطيات الحصة السابقة *

بعة يسمع األستاذ)ة( النص حسب ما تقتضيه ظروف تشكيل المعنى، مدعوما باإلنصات الجيد، ومتا *

ي الحصة يله فتم فهمه وتحل المتعلمات والمتعلمين، وقد تتخلل هذه القراءة بعض المشيرات المحيلة على ما

 السابقة،

 الشفهي: التركيب وإعادة اإلنتاج

 دعوة المتعلمات والمتعلمين إلى: -

 :ٱلنَّّصِ  في هاس ِمع   كُلَّما يُناِسبُ  بِما ٱلتّاِلي ة ٱْلك ِلماتِ  ِض يوتعْ  •    

ق             لَّتْ  - ُمْفِرط   - اِْلت ح  لَّ  – أ ْنت ج   - يُْنِجزُ  - ت و   .  ح 

ً  ِص يخلْ ت •    ة   ش ف ِهيّا  :ف راغٍ  كُلَّ  يُناِسبُ  ما ُمت ذ ِكّراً  س ماِعها ب ْعد   إديسون قِصَّ

ْبتُ ................ في ُوِلدْتُ  .............. ِجْنِسيَّتي.......... اِْسمي  ،..............ــــبِ  فول تيطُ  في أ ص 

تْني ْرش ةً  أ ْنش أ تْ ............ في ٱْشت غ ل تْ  ........ ع لَّم  تْ أ    .......ــــل و  ز   ........ ِمثْل   ٱْختِراعات   ْنج 

ً تشخيص •     ً  ش ف ِهيّا ْوقِفا واقِفِ  ِمن   م   :كأُْسلوب ِمنْ  بِِعباراتٍ  ٱلتّاِلي ةِ  ٱْلم 

مِ  إِصاب تِهِ  ع نْ  ي ْحكي إديسون م   .ٱْختِراعاتِهِ  ع نِ  ْحكيي   إديسون - طُفول تِهِ  ع نْ  ي ْحكي إِديسون - بِٱلصَّ

والي م)ة( الملمتعلويطالب ايمكن اعتماد تقنية التناوب في اإلنتاج وذلك بأن ينتج المتعلم)ة( األول جملة،  -

 ؛بإنتاج جملة تغني معناها، وهكذا...

 جملة

 الدأب

 نوع

 معنى

 
 ضد
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 وقوف المتعلمات والمتعلمين عند رسالة النص واستنباط قيمها وتحديد موقفهم منها. -

 يقوم األستاذ)ة( مجهودات المتعلمات والمتعلمين بالتركيز على ما يلي: تقويم ودعم

 قدرتهم على فهم المسموع واستيعابه؛ -   

 مدى تمكنهم من استثمار ما سمعوه على مستويات الفهم؛ -   

 المحيط؛ومدى قدرتهم على استخراج عناصر ذات صلة بالمجال المدروس مما سمعوه وربطها بالواقع  -   

 ؛مدى تمكنهم من إعادة إنتاج ما سمعوه بطرق مغايرة -   

 والتحدث عنها بلغة سليمة.مدى قدرتهم على استخالص دالالت النص المسموع وأبعاده  -   

 

 

 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية الصرف والتحويل
 

 جمع المذكر السالم صياغتهالعنوان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي(من الكتاب المدرس 122الصفحة:)انظر الحصة األولى: استكشاف الظاهرة وبناؤها امن عشراألسبوع الث
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 نى وطريقةالمث يستهل األستاذ)ة( درسه بإثارة المعارف السابقة التي تعرف فيها المتعلمات والمتعلمون * أقرأ وأالحظ

 صياغته؛

 يقرأ األستاذ)ة( نص االنطالق، ويقرئه بعض المتعلمات والمتعلمين؛ *

 غاير؛يكتب األستاذ)ة( نصوص األمثلة المستنبطة على السبورة، ويلون الظاهرة الصرفية بلون م *

 يقرأ األستاذ)ة( نصوص األمثلة، ويدعو بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قراءتها؛ *

 ها.رف نوع. وتعينتذب األستاذ)ة( بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قراءة الكلمات التي كتبت بلون مغاير *

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة معطيات الجدول التالي:  - أحلل

 داللته العددية جمعه المذكر السالم المفرد

 يناألول/وناألول األول

 يدل على أكثر من اثنين

 ينمدفوع/ونمدفوع مدفوع

 ينمستخدم /ونمستخدم مستخدم

 ينمغير/ونمغير مغير

 ينمخترع /ونمخترع مخترع

 ؛أسماءيستدرجهم لتعرف نوع الكلمات المكتوبة باألحمر                 -

 ؛جموع               يستدرجهم لتعرف داللتها -

 الذكور؛ جموععلى من تدل               يستدرجهم لتعرف  -

  ؛حاله لم يتغيربقي على يدعوهم إلى تأمل أصل الكلمات في المفرد والجمع                -

 سالم؛يستخلصون على أنه جمع              -

 واو ونون/ياء ونون.يتبينون ما زيد على حروف مفرده                -

 يخلص األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين إلى نتيحة أن: - أستنتج

ْمع  " ن ْحصُ  ٱثْن ْيِن، ِمن   أ ْكث ر   ع لى د لَّ  ما هُو   ٱلّساِلمِ  ٱْلُمذ كَّرِ  ج  نونٍ  واوٍ  ِبِزياد ةِ  ع ل ْيهِ  لُ و  ةٍ  و  فْتوح  نونٍ  ياءٍ  وْ أ   م   و 

ةٍ  ْفتوح  دِ  آِخرِ  في م   "؛اْلُمذ كَّرِ  اْلُمْفر 

 يثبت األستاذ)ة( نص القاعدة المستخلصة على جانب من السبورة.؛ -

، مع االستعانة بأنشطة ة تطبيقيةيتناوب المتعلمات والمتعلمون على ترديدها مدعمين ما استنتجوه بأمثل -

 أطبق.

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

جمع المذكر السالم وطريقة صياغته؛التعرف على  -  

؛داخل النصوص المقروءة والمسموعة هتمييز -  

استعماله في تحويل خطابه حسب ما يقتضيه الحال. -  

 الوسائل المساعدة

؛متعلم)ة(نصوص األمثلة بكتاب ال -  

؛السبورة -  

؛أنشطة تطبيقية مرتبطة بالظاهرة -  

 ل...وسائل أخرى: تشجير، جداو -

 ترسيمات...
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 من الكتاب المدرسي( 122)انظر الصفحة: الحصة الثانية: التثبيت والتطبيق لتاسع عشراألسبوع ا
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

سة في لمدروايستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة الصرفية  * تمهيد

 الحصة السابقة عن طريق أسئلة، مثل:

 معه؟ جما جمع المذكر السالم؟ كيف نعرف جمع المذكر السالم؟ هل تتغير حروفه األصلية عند  -   

 إيت باسم مذكر سالم وحوله إلى الجمع. -   

التثبيت 

 والتطبيق

 سة تثبيتالمدرواينجز األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين أنشطة تطبيقية متنوعة عن الظاهرة الصرفية  *

فردا، ممذكر للقاعدة المستخلصة، باعتماد التشخيص مثال، حيث يتقمص بعض المتعلمات والمتعلمين دور ال

ادلون ويتب رى بزيادة ياء ونون. ويسائل بعضهم بعضاومجموعة دور الجمع السالم بزيادة واو ونون، وأخ

 األدوار. مع تعهد األستاذ)ة( وتدخله للتسديد والتصويب والتثبيت؛

نشطة ف إليها أن يظيأيختار األستاذ من أنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا، ويمكن  *

 أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة الصرفية المدروسة؛

كل ه بشياغتيحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون جمع المذكر السالم وطريقة ص *

توي سلس ومرن، عن طريق تداول الظاهرة الصرفية في مشافهاتهم وكتاباتهم، حيث يوظفون جمال تح

 جموعا للمذكر السالم في مواقفهم التواصلية المختلفة. 

 يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: التقويم

 تعرف الجمع المذكر السالم وطريقة صياغته، وميزه داخل النصوص المقروءة والمسموعة؛ -   

 استعمله أثناء تواصله الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب ما يقتضيه الحال. -   

 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية الصرف والتحويل
 

 جمع المؤنث السالم صياغتهالعنوان: 

 

 

 

 

 

 

 

 سي(من الكتاب المدر 137)انظر الصفحة: الحصة األولى: استكشاف الظاهرة وبناؤها لعشروناألسبوع ا
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 صياغته؛ طريقةويستهل األستاذ)ة( درسه بإثارة المعارف السابقة التي تعرفوا فيها جمع المذكر السالم  * أقرأ وأالحظ

 يقرأ األستاذ)ة( نص االنطالق، ويقرئه بعض المتعلمات والمتعلمين؛ *

 غاير؛يكتب األستاذ)ة( نصوص األمثلة المستنبطة على السبورة، ويلون الظاهرة الصرفية بلون م *

 ألستاذ)ة( نصوص األمثلة، ويدعو بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قراءتها؛يقرأ ا *

 رف نوعها.، وتعينتذب األستاذ)ة( بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قراءة الكلمات التي كتبت بلون مغاير *

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة معطيات الجدول التالي:  - أحلل

 داللته العددية السالم ؤنثالمجمعه  المفرد

 اتكفاء كفاءة

 اتلغ لغة يدل على أكثر من اثنين

 اتمعلوم معلومة

 ؛أسماءيستدرجهم لتعرف نوع الكلمات المكتوبة باألحمر                 -

 ؛جموع               يستدرجهم لتعرف داللتها -

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

.جمع المؤنث السالم وطريقة صياغتهالتعرف على  -  

داخل النصوص المقروءة والمسموعة. هتمييز -  

استعماله في تحويل خطابه حسب ما يقتضيه الحال. -  

 الوسائل المساعدة

.متعلم)ة(نصوص األمثلة بكتاب ال -  

السبورة. -  

تطبيقية مرتبطة بالظاهرة.أنشطة  -  

 ل...وسائل أخرى: تشجير، جداو -

 ترسيمات...
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  ؛جماعة النساءلتعرف على من تدل:                يستدرجهم -

  ؛بقي على حاله لم يتغيريدعوهم إلى تأمل أصل الكلمات في المفرد والجمع                -

 سالم؛يستخلصون على أنه جمع                 -

 .ألف وتاءيتبينون ما زيد على حروف مفرده                -

 األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين إلى نتيحة أن:يخلص  - أستنتج

ْمع  ٱْلُمؤنَّثِ " ن ْحصُ  ٱثْن تْيِن، ِمن   أ ْكث ر   ع لى د لَّ  ما هُو   ٱلّساِلمِ  ج  ل ْيهِ  لُ و  تاءٍ  أ ِلفٍ  بِِزياد ةِ  ع  ْبسوط ةٍ  و   آِخرِ  في م 

دِ  نَِّث، اْلُمْفر  ع   اْلُمؤ  ذْفِ  م  ْربوط ةِ  تائِهِ  ح   "؛ُوِجد تْ  إِنْ  اْلم 

 يثبت األستاذ)ة( نص القاعدة المستخلصة على جانب من السبورة؛ -

 نة بأنشطةستعا، مع االيتناوب المتعلمات والمتعلمون على ترديدها مدعمين ما استنتجوه بأمثلة تطبيقية -

 أطبق.
 

 من الكتاب المدرسي( 137)انظر الصفحة: الحصة الثانية: التثبيت والتطبيق لواحد والعشروناألسبوع ا
 

 تدبير األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

سة في لمدروايستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة الصرفية  * تمهيد

 الحصة السابقة عن طريق أسئلة، مثل:

 معه؟ جما جمع المؤنث السالم؟ كيف نعرف جمع المؤنث السالم؟ هل تتغير حروفه األصلية عند  -   

 إيت باسم مؤنث سالم وحوله إلى الجمع. -   

التثبيت 

 والتطبيق

 سة تثبيتالمدرواينجز األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين أنشطة تطبيقية متنوعة عن الظاهرة الصرفية  *

فردا، مؤنث مالمستخلصة، باعتماد التشخيص مثال، حيث يتقمص بعض المتعلمات والمتعلمين دور الللقاعدة 

( وتدخله تاذ)ةومجموعة دور الجمع المؤنث السالم. ويسائل بعضهم بعضا ويتبادلون األدوار. مع تعهد األس

 للتسديد والتصويب والتثبيت؛

نشطة ف إليها أن يظيأب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا، ويمكن يختار األستاذ من أنشطة التطبيق المثبتة في كتا *

 أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة الصرفية المدروسة؛

كل ته بشيحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون جمع المؤنث السالم وطريقة صياغ *

توي رفية في مشافهاتهم وكتاباتهم، حيث يوظفون جمال تحسلس ومرن، عن طريق تداول الظاهرة الص

 جموعا للمؤنث السالم في مواقفهم التواصلية المختلفة. 

 يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: التقويم

 تعرف الجمع المؤنث السالم وطريقة صياغته، وميزه داخل النصوص المقروءة والمسموعة؛ -   

 استعمله أثناء تواصله الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب ما يقتضيه الحال. -   

 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية التراكيب  
 

 المفعول فيهالعنوان: 

 

 

 

 

 

 

 

 (من الكتاب المدرسي 123)انظر الصفحة: األولى: استكشاف الظاهرة وبناؤهاالحصة  امن عشراألسبوع الث
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 كيبية منالتر يستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استخراج أمثلة الظاهرة * أقرأ وأالحظ

 النص القرائي "المخترع الصغير" عن طريق أسئلة، مثل:

 األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

المفعول فيه؛التعرف على  -  

؛داخل النصوص المقروءة والمسموعة تمييزه -  

أثناء كتابته وتعبيره حسب ما يقتضيه الحال. هاستعمال -  

 الوسائل المساعدة

؛لمتعلم)ةنصوص األمثلة بكتاب ا -  

؛السبورة -  

؛أنشطة تطبيقية مرتبطة بالظاهرة -  

وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات... -  
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 أين وضع الطفل الصغير المحرك؟ -   

 أين رمى السيارة؟ -   

 ماذا قالت األم البنها؟ -   

 حالمه؟...؛كم صبر أحمد قبل أن يحقق أ -   

ائل الوس يكتب األستاذ)ة( نصوص األمثلة المستنبطة على السبورة. مستعمال ما يراه مناسبا من *

 المساعدة؛

 يقرأ األستاذ)ة( نصوص األمثلة، ويدعو بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قراءتها؛ *

 اها.لفهم معن ينتذب األستاذ)ة( بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قراءة األمثلة ويستدرجهم *

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة معطيات الجدول التالي: -    أحلل

نوعه: طرف مكان/ طرف  المفعول فيه

 زمان

 حالته اإلعرابية

 منصوب ظرف مكان داخل

 منصوب ظرف مكان تحت

 منصوب ظرف زمان اليوم

 منصوب ظرف زمان زمنا

 ؛أسماء           داخل، تحت، اليوم، زمنا الكلمات:يستدرجهم لتحديد نوع  -

  ؛ منصوبة؛ حالتها اإلعرابية           ظروف مكان أو زمانيستدرجهم لتحديد نوعها            -

ج ى استنتاة( إلمالحظات المتعلمات والمتعلمين، وتحليالتهم لألمثلة يصل معهم األستاذ) انطالقا من * أستنتج

 القاعدة الضابطة للظاهرة التركيبية بأسئلة مثل:

 ما المفعول فيه؟ مم يتكون؟ -   

 ما حالته اإلعرابية ؟ -   

 يستدرجهم الستنتاج القاعدة التالية: *

ْفعولُ " ْنصوب   اِْسم   فِيهِ  ا ْلم  انِ  ع ل ى ي د لُ  م  م  ك انِ  أ وْ  ز    ."ِفْعلِ ٱلْ  ُحدوثِ  م 

انة ع االستع، ميةيتناوب المتعلمات والمتعلمون على ترديد القاعدة مدعمين ما استنتجوه بأمثلة تطبيق -

 بأنشطة أطبق.

 

 من الكتاب المدرسي( 123)انظر الصفحة: الحصة الثانية: التثبيت والتطبيق لتاسع عشراألسبوع ا
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

لمدروسة ايبية يستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة الترك * تمهيد

 في الحصة السابقة عن طريق أسئلة، مثل:

 ما حالته اإلعرابية؟  -ما المفعول فيه؟ عالم يدل؟    -   

 يدعم المتعلمات والمتعلمون إجابتهم بأمثلة تطبيقية. *

التثبيت 

 والتطبيق

لمدروسة ايبية ينجز األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين أنشطة تطبيقية متنوعة عن الظاهرة الترك *

 تثبيتا للقاعدة المستخلصة؛ 

ا ظيف إليهيمكن أن يختار األستاذ من أنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا، وي * 

                    ثل      موسة. أنشطة أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة التركيبية المدر

 إنجاز أنشطة الجدول التالي: •

 حالته اإلعرابية وعهن المفعول فيه الجملة

 منصوب ظرف مكان فوق تحط الطائرة فوق المدرج

 منصوب ظرف زمان ليال انطلق القطار ليال

 منصوب ظرف مكان جانب سرت جانب الطريق

 منصوب ظرف زمان يوم هاتفتك يوم الخميس

راء   - ي ْوم  تركيب كل كلمة من الكلمات التالية في جملة تكون مفعوال فيه: ) •  ْقت   – ت ْحت   - ين  حِ  - و   (؛و 

ق ْفتُ  - ٱْلسَّْبتِ  ل ْيل ة   س اف ْرتُ  إعراب الجملتين التاليتين: • ْلف   و  ةِ ٱْلشَّ  خ  ر   ؛ج 

ق ن طريعيحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون المفعول فيه بشكل سلس ومرن  *

 ال.ه الحتداول الظاهرة التركيبية في مشافهاتهم وكتاباتهم، ومواقفهم التواصلية حسب ما يقتضي

 يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: التقويم

 موعة؛تعرف المفعول فيه وداللته وحالته اإلعرابية وميزه داخل النصوص المقروءة والمس -   
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 استعمله أثناء تواصله الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب ما يقتضيه الحال. -   

 

 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية التراكيب
 

 الحال مفردةالعنوان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (من الكتاب المدرسي 138)انظر الصفحة: الحصة األولى: استكشاف الظاهرة وبناؤها العشروناألسبوع 
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 كيبية منالتر يستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استخراج أمثلة الظاهرة * أقرأ وأالحظ

 النص القرائي "طفل غير العالم" عن طريق أسئلة، مثل:

 كيف رد بيل على محدثيه؟ -   

 كيف استأذنهم؟ -   

 ما الذي كان وراءه؟ -   

ائل من الوس على السبورة. مستعمال ما يراه مناسبا يكتب األستاذ)ة( نصوص األمثلة المستنبطة *   

 المساعدة؛

 يقرأ األستاذ)ة( نصوص األمثلة، ويدعو بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قراءتها؛ *

 ناها.ينتذب األستاذ)ة( بعض المتعلمات والمتعلمين إلى قراءة األمثلة ويستدرجهم لفهم مع *

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة معطيات الجدول التالي: -    أحلل

 نوعه الحال  نوعه صاحب الحال الجملة

 نكرة مبتسما معرفة بيل رد بيل مبتسما

 نكرة متعجال معرفة بيل استأذن بيل متحدثيه متعجال

ً  ٱل َمع َملِ  إِلى ٱل ُمَهن ِدسُ  َدَخلَ يستدرجهم من خالل إعراب جملة:  - مكان الحال في  ى تعرفعل .نَشيطا

 الجملة، وما يضيفه إلى معناها.

ج ى استنتاة( إلمالحظات المتعلمات والمتعلمين، وتحليالتهم لألمثلة يصل معهم األستاذ) انطالقا من * أستنتج

 القاعدة الضابطة للظاهرة التركيبية: 

الُ " ة   اِْسم   ا ْلح  ْنصوب   ن ِكر  ال ة   يُب يِّنُ  م  ْعِرف ةٍ  اْسمِ  ح  ىيُ  ق ْبل هُ  م  اِحب   س مَّ الِ  ص   ".ٱْلح 

انة ع االستع، ميةيتناوب المتعلمات والمتعلمون على ترديد القاعدة مدعمين ما استنتجوه بأمثلة تطبيق -

 بأنشطة أطبق.

 

 من الكتاب المدرسي( 138)انظر الصفحة: الحصة الثانية: التثبيت والتطبيق لواحد والعشروناألسبوع ا
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

لمدروسة ايبية يستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة الترك * تمهيد

 في الحصة السابقة عن طريق أسئلة، مثل:

 ما حالتها اإلعرابية؟  -ما الحال مفردة؟ عالم تدل؟    -   

 يدعم المتعلمات والمتعلمون إجابتهم بأمثلة تطبيقية. *

التثبيت 

 والتطبيق

لمدروسة ايبية ينجز األستاذ)ة( مع المتعلمات والمتعلمين أنشطة تطبيقية متنوعة عن الظاهرة الترك *

 تثبيتا للقاعدة المستخلصة؛ 

يختار األستاذ من أنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا، ويمكن أن يظيف إليها  * 

 األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

الحال مفردة؛التعرف على  -  

؛داخل النصوص المقروءة والمسموعة اتمييزه -  

استعمالها أثناء كتابته وتعبيره حسب ما يقتضيه الحال. -  

 الوسائل المساعدة

؛لمتعلم)ة(نصوص األمثلة بكتاب ا -  

؛السبورة -  

؛مرتبطة بالظاهرةأنشطة تطبيقية  -  

وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات... -  
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 أنشطة أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة التركيبية المدروسة؛ 

يق ن طرن عيحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون الحال مفردة بشكل سلس ومر *

 ال.ه الحتداول الظاهرة التركيبية في مشافهاتهم وكتاباتهم، ومواقفهم التواصلية حسب ما يقتضي

 يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: التقويم

 لمسموعة؛تعرف الحال مفردة وداللتها وحالتها اإلعرابية وميزها داخل النصوص المقروءة وا -   

 استعملها أثناء تواصله الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب ما يقتضيه الحال. -   

 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية اإلمالء               
 

 األلف اللينة في األفعالالعنوان: 

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي( 124)انظر الصفحة: الظاهرةالحصة األولى: استكشاف  الثامن عشراألسبوع 
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ن على تعلمييستهل األستاذ)ة( درسه بتقويم تكويني يتبين من خالله مدى قدرة المتعلمات والم * أقرأ وأالحظ

 يفها؛ بتوص تعرف كتابة "ما االستفهامية"، ورسمهما رسما صحيحا، واسترجاع المعلومات المتعلقة

لفهم  درجهماألستاذ)ة( نص االنطالق، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين لقراءته، ويست يقرأ *

 بعض معانيه؛ 

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة معطيات الجدول التالي: -

 رسمها أصل األلف نوعها الكلمة

 ا يدعو -دعا  ثالثي فعل دعا

 ى يقضي -قضى  ثالثي فعل قضى

 ى ينتهي –انتهى  فعل غير ثالثي انتهى

لف لى األعيالحظ المتعلمات والمتعلمون األمثلة في الجدول، ويتبينون التغيرات التي طرأت  *

 بأبصارهم.

إلى  اذ)ة(المتعلمات والمتعلمين، وتحليالتهم لألمثلة يصل معهم األست انطالقا من مالحظات * أستنتج

 استنتاح القاعدة الضابطة للظاهرة التركيبية بالتدرج؛

 بورة:ن الس)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تجميع القاعدة ويثبتها في جانب ميستدرح األستاذ *

 .واواً  أ ْصلُها كان   إذا(  ا)  ه ك ذا ٱلثاُلثّيِ  ٱْلِفْعلِ  في ٱللَّّيِن ةُ  ٱأْل ِلفُ  تُْكت بُ 

 .ياءً  أ ْصلُها كان   إذا  ( ى)  ه ك ذا ٱلثاُلثّيِ  ٱْلِفْعلِ  في ٱللَّّيِن ةُ  ٱأْل ِلفُ  تُْكت بُ 

 (.ى )  ه ك ذا ٱلثاُلثّيِ  غير ٱْلِفْعلِ  في ٱللَّّيِن ةُ  ٱأْل ِلفُ  تُْكت بُ 

ة ثلة عمليا بأميدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى ترديد القاعدة فيما بينهم، وتعزيزه *

 ، مع االستعانة بأنشطة أطبق.تطبيقية يختلف فيها رسم األلف اللينة

 

  من الكتاب المدرسي( 124)انظر الصفحة: الحصة الثانية: التطبيق عليها تاسع عشراألسبوع ال
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ية مالئيستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة اإل * تمهيد

 المدروسة في الحصة السابقة عن طريق أسئلة، مثل:

 كيف نتعرف رسم األلف اللينة في األفعال الثالثية؟ -   

 وكيف ترسم في غير األفعال الثالثية؟ -   

ودعمها وفق الطريقة التي يراها األستاذ)ة(  درس الهمزة اللينة في األفعالتدبر حصة تثبيت  * التطبيق

انتقاء تمارين كتابية  مناسبة للمستوى المعرفي للمتعلمين والمتعلمات وسرعة أدائهم، كما يمكنه

ويمكنه توظيف وسائل تعليمية مساعدة متعددة،  .يراها مناسبة، مراعيا المدة الزمنية المخصصة لها

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

 األلف اللينة في األفعال؛تعرف  -

أنواع رسمه؛تمييز  -  

رسمهما رسما صحيحا أثناء كتابته. -  

 الوسائل المساعدة

 ؛متعلم)ة(نصوص األمثلة بكتاب ال -

؛السبورة -  

؛أنشطة تطبيقية مرتبطة بالظاهرة -  

وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات، بطاقات، صور... -  
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 مثل: األلواح واأللوان، الصور، البطاقات، الخطاطات، الجداول...؛

ن يظيف يمكن أويختار األستاذ من أنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا،  *

 لمدروسة؛ئية اإليها أنشطة أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة اإلمال

فعال األ يفيحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون أنواع رسم األلف اللينة  *

يها فتنوع بشكل سلس ومرن عن طريق تداول الظاهرة اإلمالئية في كتاباتهم، حيث يوظفون جمال ت

 حاالت األلف اللينة في األفعال حسب ما حصلوه في درسهم التعليمي؛

ن تعلمين موالم يملي األستاذ)ة( نصا تطبيقيا يحتوي الظاهرة اإلمالئية المدروسة على المتعلمات *

د حصيلتهم، وتحسين مردوديتهم، ومعالجة صعوباتهم في الرسم اإلمالئي المقصوأجل دعم 

 بالدراسة والتعلم. ويمكن االستئناس بهذا النص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: التقويم

 أدرك حاالت رسم األلف اللينة في األفعال؛ -

 رسمها رسما صحيحا دون أي خطإ. -

 

 حصتان مكون: الظواهر اللغوية اإلمالء               
 

 األلف اللينة في األسماءالعنوان: 

 

 

 

 

 

 

 

 من الكتاب المدرسي( 139)انظر الصفحة: الحصة األولى: استكشاف الظاهرة العشروناألسبوع 
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ن على تعلمييستهل األستاذ)ة( درسه بتقويم تكويني يتبين من خالله مدى قدرة المتعلمات والم * أقرأ وأالحظ

علقة المت تعرف كتابة "األلف اللينة في األفعال"، ورسمهما رسما صحيحا، واسترجاع المعلومات

 بتوصيفها؛ 

 ءتها،لقرااألستاذ)ة( نصوص األمثلة المساعدة، وينتذب بعض المتعلمات والمتعلمين  يقرأ *

 ويستدرجهم لفهم بعض معانيها؛ 

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة معطيات الجدول التالي: -

 رسمها أصل األلف نوعها الكلمة

 ى انيفت اسم ثالثي الفتى

 ا انوالعل اسم ثالثي العال

 ى  اسم غير ثالثي بشرى

 ى  اسم غير ثالثي ألفه مسبوقة بياء قضايا

 ى  حروف جر على، إلى، بلى

لف لى األعيالحظ المتعلمات والمتعلمون األمثلة في الجدول، ويتبينون التغيرات التي طرأت  *

 بأبصارهم.

المتعلمات والمتعلمين، وتحليالتهم لألمثلة يصل معهم األستاذ)ة( إلى  انطالقا من مالحظات * أستنتج

نحوه بهدوء،  فمشىمن الشجرة إلى األرض،  هوى شاهد صبي عصفورا صغيرا قد   

 إليه، وأمسك به، ووضعه في قفص جميل. انتهىعلى يديه ورجليه، حتى  حباثم 

الصبي العصفور ماء صافيا، وغذاه بالحب، ولكن العصفور ظل صامتا حزينا،  سقى   

 ال يغرد.

الصبي أمامه على ركبتيه، وقال له: أيها الطائر العزيز! إنك تحب حريتك، فهي  جثا   

عندك أثمن من الطعام الطيب والماء النمير، ثم فتح له باب القفص، فانطلق يرفرف 

 حرا طليقا. غداصوته، ورافع تغريده، لقد  عالبجناحيه، و

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

 األلف اللينة في األسماء؛تعرف  -

أنواع رسمها؛تمييز  -  

رسمهما رسما صحيحا أثناء كتابته. -  

 الوسائل المساعدة

 ؛متعلم)ة(نصوص األمثلة بكتاب ال -

؛السبورة -  

؛أنشطة تطبيقية مرتبطة بالظاهرة -  

تشجير، جداول، ترسيمات، بطاقات، صور... وسائل أخرى: -  
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 استنتاح القاعدة الضابطة للظاهرة التركيبية بالتدرج؛

 بورة:ن السيستدرح األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تجميع القاعدة ويثبتها في جانب م *

 ياء. لُهاأ صْ  كان   إذا(  ى)  ه ك ذا ٱلثاُلثّيِ  االسم في ٱللَّّيِن ةُ  ٱأْل ِلفُ  تُْكت بُ 

 واوا. ْصلُهاأ   كان   إذا  ( ا)  ه ك ذا ٱلثاُلثّيِ  االسم في ٱللَّّيِن ةُ  ٱأْل ِلفُ  تُْكت بُ 

 ياء. أ ْصلُها كان   إذا( ى )  ه ك ذا ٱلثاُلثّيِ  غير االسمِ  في ٱللَّّيِن ةُ  ٱأْل ِلفُ  تُْكت بُ 

 (؛ ىبعض الحروف تكتب ياؤها هكذا ) 

ة ثلة عمليا بأميدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى ترديد القاعدة فيما بينهم، وتعزيزه *

 ، مع االستعانة بأنشطة أطبق.تطبيقية يختلف فيها رسم األلف اللينة

 

 من الكتاب المدرسي( 139)انظر الصفحة:الحصة الثانية: التطبيق عليها  واحد والعشروناألسبوع ال
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ية مالئيستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظاهرة اإل * تمهيد

 المدروسة في الحصة السابقة عن طريق أسئلة، مثل:

 كيف نتعرف رسم األلف اللينة في األسماء الثالثية؟ -   

 وكيف ترسم في غير األسماء الثالثية؟ -   

ة( ألستاذ)اودعمها وفق الطريقة التي يراها  درس الهمزة اللينة في األسماءتدبر حصة تثبيت  * التطبيق

كتابية  مارينمناسبة للمستوى المعرفي للمتعلمين والمتعلمات وسرعة أدائهم، كما يمكنه انتقاء ت

اعدة متعددة، يمية مسويمكنه توظيف وسائل تعل .يراها مناسبة، مراعيا المدة الزمنية المخصصة لها

 مثل: األلواح واأللوان، الصور، البطاقات، الخطاطات، الجداول...؛

ن يظيف يمكن أويختار األستاذ من أنشطة التطبيق المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا،  *

 لمدروسة؛ائية إليها أنشطة أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظاهرة اإلمال

سماء ي األفيحرص األستاذ)ة( على أن يستثمر المتعلمات والمتعلمون أنواع رسم األلف اللينة  *

يها فتنوع بشكل سلس ومرن عن طريق تداول الظاهرة اإلمالئية في كتاباتهم، حيث يوظفون جمال ت

 حاالت األلف اللينة في األسماء حسب ما حصلوه في درسهم التعليمي؛

ن تعلمين موالم تاذ)ة( نصا تطبيقيا يحتوي الظاهرة اإلمالئية المدروسة على المتعلماتيملي األس *

د أجل دعم حصيلتهم، وتحسين مردوديتهم، ومعالجة صعوباتهم في الرسم اإلمالئي المقصو

 بالدراسة والتعلم. ويمكن االستئناس بهذا النص:

 

 

 

 

 

 

 يكون المتعلم)ة( قد حقق)ت( الهدف إذا: التقويم

 األلف اللينة في األسماء؛أدرك حاالت رسم  -

 رسمها رسما صحيحا دون أي خطإ. -

 

 

 حصتان مكون الكتابة الشكل والتطبيقات الكتابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

 ؛ضبط النص بالشكل التام -

 ؛فهمه واستثمار معجمه -

( والتركيبية السالمصياغة جمع المذكر استثمار البنيات الصرفية:) -

 ؛( أثناء كتابته وتعبيره وفق مقتضى الحالالمفعول فيه)

، ورسمهما رسما صحيحا أثناء األلف اللينة في األفعالتمييز  -

 كتابته.
 

 الوسائل المساعدة

 ؛متعلم)ة(بكتاب ال شكلنص ال -

؛السبورة -  

الصرفية ر هواأنشطة تطبيقية مرتبطة بالظ -

واإلمالئية؛ والتركيبية  

وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات،  -

 بطاقات، صور... 

 

 ىليجمع المواشي من القر اخطيستيقظ كل يوم باكرا.. يسرع ال !نشيط ىياله من فت   

 .ىأمامه إلى المرع االمجاورة، ويسوقها بالعص

ومخاطر الوحوش والضياع، ويظل يومه متأمال في  ىإنه يحمي ما شيته من الرد   

 .ىنعاجه وهي تفتش عن الجذور الطرية بين الحص
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 من الكتاب المدرسي( 125)انظر الصفحة: الحصة األولى: الفهم والشكل تامن عشراألسبوع ال
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ة للغوييستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظواهر ا * التمهيد

 المدروسة بأسئلة مناسبة؛

 يكتب نصوص العبارات المطلوب شكلها في السبورة الجانبية.  *

 لية:* يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى فهم النص مستعينا باألسئلة التا الفهم

 ؟ف تصنع اآلله الفشاركي -   

 هو؟ مانوع من األكالت.  عن النص يتحدث -   

 كيف تعمل آلة الفشار؟ -   

 ؛للنص مناسبا آخر عنوانااقترح  -   

 الالتيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى فهم معجم النص عن طريق البحث عن د *

 بعض الكلمات أو التعابير، أو الفهم باستعمال الضد... وهكذا؛

       يدعوهم إلى ضبط العبارات المقترحة بالشكل التام. *

ون حة بليكلف األستاذ)ة( بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على شكل العبارات المقتر * اإلنجاز

 مغاير؛

 ألخطاء،اصحيح يتابع األستاذ)ة( وبقية المتعلمات والمتعلمين إنجازات أصدقائهم، ويتدخلون لت *

دخل يه يتويكون التصحيح أوال فرديا حيث يصحح المتعلم)ة( خطأه بنفسه، وإذا تعذر األمر عل

 .زمالؤه بإشارة من األستاذ)ة(؛ مع التذكير بالقاعدة الضابطة كلما لزم األمر ذلك

 

 من الكتاب المدرسي( 125/126:تين)انظر الصفح الحصة الثانية: االستثمار تاسع عشروع الاألسب
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ت إجراءا ستغالميراقب األستاذ)ة( إعداد المتعلمات والمتعلمين القبلي، ويشخص مكتسباتهم السابقة  * التمهيد

 ال(؛تربوية هادفة:)ألفاظ االستحسان، التقدير، التشجيع، التحفيز... أو ورقة التنقيط مث

طة هم ألنشلييئا يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تذكر الظواهر اللغوية المدروسة، ته *

 التطبيق واالستثمار. 

التطبيق 

 واالستثمار

سة: المدرو لغويةيكلف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين باإلجابة عن األسئلة المتصلة بالظواهر ال *

يفي عد الوظى البمفعول فيه، األلف اللينة في األفعال(، مع التركيز عل)صياغة جمع المذكر السالم، ال

 لها في إنتاجاتهم المسموعة أو المكتوبة حسب ما يقتضيه المقام؛

 : أساليب التقويميحرص األستاذ)ة( على تنوع  *

 يقوم فيه المتعلم)ة( نفسه؛ (فردي )ذاتيتقويم  -   

 ؛المالحظين المتعلمات والمتعلمينجماعي من  -   

 من طرف األستاذ)ة(؛ بطاقات مالحظة لقياس الجانب المهاري -   

ر، الدفات تم فيتستثمر السبورة لتدوين األجوبة. وتستغل للتصحيح الجماعي، أما التصحيح الفردي في *

 مع مراقبة األستاذ)ة( وتتبعه إلنجازات المتعلمات والمتعلمين؛

ها ظيف إلييمكن أن المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا، وييختار األستاذ من أنشطة التطبيق  *

 سة.أنشطة أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظواهر اللغوية المدرو

 يقوم األستاذ)ة( مجهود المتعلمات والمتعلمين من خالل التركيز على ما يلي: * التقويم

 قدرتهم على تعرف مفاهيم الظواهر اللغوية المدروسة؛ -   

قروءة " وتمييزه داخل النصوص المجمع المذكر السالم وطريقة صياغتهقدرتهم على تعرف " -   

    ة؛لصرفيوالمسموعة، واستعماله أثناء تواصلهم الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب تغيراته ا

" وأدراك نوعيه. وتمييزه داخل النصوص المقروءة فيه المفعولقدرتهم على تعرف " -   

    بية؛لتركياوالمسموعة، واستعماله أثناء تواصلهم الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب تغيراتها 

 تهم.رسمها رسما صحيحا دون أي خطإ أثناء كتاباو إدرك حاالت األلف اللينة،قدرتهم على  -

 

 حصتان الكتابة مكون الشكل والتطبيقات الكتابية

 

 
 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

 ؛ضبط النص بالشكل التام -

 ؛فهمه واستثمار معجمه -

( والتركيبية صياغة جمع المؤنث السالماستثمار البنيات الصرفية:) -

 ؛( أثناء كتابته وتعبيره وفق مقتضى الحالالحال مفردة)

 الوسائل المساعدة

 ؛متعلم)ة(بكتاب ال شكلنص ال -

؛السبورة -  

الصرفية ر هواأنشطة تطبيقية مرتبطة بالظ -

واإلمالئية؛ والتركيبية  

وسائل أخرى: تشجير، جداول، ترسيمات،  -
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 من الكتاب المدرسي( 140)انظر الصفحة: الحصة األولى: الفهم والشكل عشروناألسبوع ال
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ة للغوييستهل األستاذ)ة( درسه باستدراج المتعلمات والمتعلمين إلى استرجاع الظواهر ا * التمهيد

 المدروسة بأسئلة مناسبة؛

 يكتب نصوص العبارات المطلوب شكلها في السبورة الجانبية.  *

 لية:* يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى فهم النص مستعينا باألسئلة التا الفهم

 ؟لماذا تخوف الناس على مستقبل الكتاب -   

 هو؟ مادور الحاسوب.  عن النص يتحدث -   

 هل يمكن االستغناء عن الكتاب؟ -   

 ؛للنص مناسبا آخر عنوانااقترح  -   

 الالتيدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى فهم معجم النص عن طريق البحث عن د *

 بعض الكلمات أو التعابير، أو الفهم باستعمال الضد... وهكذا؛

       يدعوهم إلى ضبط العبارات المقترحة بالشكل التام. *

ون حة بليكلف األستاذ)ة( بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على شكل العبارات المقتر * اإلنجاز

 مغاير؛

 ألخطاء،اصحيح يتابع األستاذ)ة( وبقية المتعلمات والمتعلمين إنجازات أصدقائهم، ويتدخلون لت *

دخل يه يتويكون التصحيح أوال فرديا حيث يصحح المتعلم)ة( خطأه بنفسه، وإذا تعذر األمر عل

 .زمالؤه بإشارة من األستاذ)ة(؛ مع التذكير بالقاعدة الضابطة كلما لزم األمر ذلك
 

 من الكتاب المدرسي( 140/141:تين)انظر الصفح الحصة الثانية: االستثمار تاسع عشروع الاألسب
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ت إجراءا ستغالميراقب األستاذ)ة( إعداد المتعلمات والمتعلمين القبلي، ويشخص مكتسباتهم السابقة  * التمهيد

 ال(؛تربوية هادفة:)ألفاظ االستحسان، التقدير، التشجيع، التحفيز... أو ورقة التنقيط مث

طة هم ألنشلييئا يستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى تذكر الظواهر اللغوية المدروسة، ته *

 التطبيق واالستثمار. 

التطبيق 

 واالستثمار

سة: المدرو لغويةيكلف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين باإلجابة عن األسئلة المتصلة بالظواهر ال *

يفي عد الوظى البحال مفردة، األلف اللينة في األسماء(، مع التركيز عل)صياغة جمع المؤنث السالم، ال

 لها في إنتاجاتهم المسموعة أو المكتوبة حسب ما يقتضيه المقام؛

 : أساليب التقويميحرص األستاذ)ة( على تنوع  *

 يقوم فيه المتعلم)ة( نفسه؛ (فردي )ذاتيتقويم  -   

 ؛المالحظين المتعلمات والمتعلمينجماعي من  -   

 من طرف األستاذ)ة(؛ بطاقات مالحظة لقياس الجانب المهاري -   

ر، الدفات تم فيتستثمر السبورة لتدوين األجوبة. وتستغل للتصحيح الجماعي، أما التصحيح الفردي في *

 مع مراقبة األستاذ)ة( وتتبعه إلنجازات المتعلمات والمتعلمين؛

ها ظيف إلييمكن أن المثبتة في كتاب المتعلم)ة( ما يراه مناسبا، وييختار األستاذ من أنشطة التطبيق  *

 سة.أنشطة أخرى تعزز مكتسبات المتعلمين والمتعلمات في تحصيلهم للظواهر اللغوية المدرو

 يقوم األستاذ)ة( مجهود المتعلمات والمتعلمين من خالل التركيز على ما يلي: * التقويم

 قدرتهم على تعرف مفاهيم الظواهر اللغوية المدروسة؛ -   
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قروءة " وتمييزه داخل النصوص المجمع المؤنث السالم وطريقة صياغتهقدرتهم على تعرف " -   

    ة؛لصرفيوالمسموعة. واستعماله أثناء تواصلهم الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب تغيراته ا

ا استعماله". وتمييزها داخل النصوص المقروءة والمسموعة، وفردةالحال مقدرتهم على تعرف " -   

    أثناء تواصلهم الشفهي والكتابي استعماال مرنا حسب تغيراتها التركيبية؛

إ أثناء رسمها رسما صحيحا دون أي خطو إدرك حاالت األلف اللينة في األسماء،قدرتهم على  -  

 كتاباتهم.

 

 أربع حصص مكون الكتابة التعبير الكتابي )اإلنشاء(
 

 العنوان: كتابة إعالن

 

 

 

 

 

 (من الكتاب المدرسي 128)انظر الصفحة: الحصة األولى: تقديم المهارة والتخطيط لها األسبوع الثامن عشر
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

نشاط اإلعداد 

 والتحضير

تحمل ووية، * يهدف هذا النشاط إلى تعويد المتعلم)ة( على التعلم الذاتي، وأداء الواجبات الترب

 المسؤولية. وهو يتضمن أهدافا ومهام مختلفة؛ منها ما يلي:

 له؛ ويفهمه من خالل توظيف أسئلة الفهم المذيلة اإلعالنته نص ييقرأ المتعلم)ة( بب -   

 يحلله في ضوء عناصره: الفكرة المحورية، المعطى، المطلوب؛ -   

(، وذلك يحضر معطيات تساعده على معالجة الموضوع: )أفكار، معلومات، تراكيب، أساليب... -   

 مين.عن طريق مطالب محددة يزود بها األستاذ)ة( المتعلمات والمتعل

، تبط بهاالمر * يمهد األستاذ)ة( للنشاط عن طريق إثارة االهتمام إلى المهارة المستهدفة والموضوع التمهيد

 وبيان دوره ووظيفته في عمل المتعلمات والمتعلمين؛

 ؛* يراقب تحضيراتهم القبلية ويستفسرهم حولها

 استغاللبيها؛ باألساليب الموظفة ف* يعرف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بمهارة كتبة إعالن، و

 المعطيات الواردة عنها في الكتاب المدرسي؛

س، لمدروا* يحفزهم على اختيار نوع اإلعالن الذي سيشتغلون عليه على أن يكون مرتبطا بالمجال 

 ويطلب منهم االستعداد لكتابته، مستأنسين باإلجراءات الموظفة في الكتاب المدرسي.

 قراءة نموذجية؛ اإلعالنتاذ)ة( نص يقرأ األس - الفهم

ءة يكلف بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على قراءته، ويتدخل لتصحيح ثغرات القرا -

 وأخطائها؛   

 بوصل كل عنصر بما يناسبه. اإلعالنيستدرجهم لفهم نص  -

 معالجة المهارة

 

ا من نطالقاعلى خطواتها وذلك  في هذه المرحلة يكتسب المتعلمات والمتعلمون المهارة عبر الوقوف

بر النص المساعد المقترح في الكتاب المدرسي، أو نص آخر من اختيار األستاذ)ة(. وذلك ع

 اإلجراءات التالية:

 نص اإلعالن: مالحظة  -

 مصدره، عنوانه، مناسبته، موضوعه، توقيته، صورته، الفئة المستهدفة باإلعالن؛   

 اوالتي بدونه والتي يقوم عليها المعنى، اإلعالن ت األساسية في نصالتعرف على الكلمات والعبارا -

 يختل معناه وتركيبه، مثل:

في....،  نيفعلى الراغب ) نادي...، بمناسبة...، يعلن....، سينظم....، يوم....، على الساعة....، بمقر....،

 االتصال بـــ.....؛

ي فما بعد ، وعزلها لتوظيفها فياإلعالنفي  تالتعرف على بعض الروابط والضميمات التي استعمل -

 ....(لـــ، فعلى، أنه، إلى، في، مثل: ) نص إعالنك

 تنتهي الحصة باستنتاج أهم عناصر المهارة وقواعدها؛•  التخطيط

 ازاتهميصوغ المتعلمات والمتعلمون عناصر المهارة في خطاطة، ويعتمدونها في التخطيط إلنج• 

 عنها في الحصص الموالية.

 

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

 صياغة إعالن موظفا عناصره األساسية؛ -

 تحفيز الفئة المستهدفة وإثارة انتباهها؛ -

 تحقيق التناسب بين كيفية العرض واإلعالن؛ -

 التركيب بين العناصر التي تم تحديدها.  -

 الوسائل المساعدة

 نصوص مساعدة؛ -

 استعمال السبورة لتدوين أهم معطيات الدرس؛ -

 الكتاب المدرسي؛ -

 وسائل أخرى مساعدة. -
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 من الكتاب المدرسي( 128)انظر الصفحة: : اإلنجاز األولالحصة الثانية األسبوع الثامن عشر
 

 التعلمية األنشطة التعليمية المراحل

بة ة كتا)ة( للدرس عن طريق استحضار ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون عن مهاريمهد األستاذ * التمهيد

 إعالن، حيث يستحضرون عناصر المهارة وقواعدها حسب ما اكتسبوه في الحصة السابقة. 

 نه؛لكتابة عكافة التفاصيل المرتبطة باإلعالن الذي اختاروا ا المتعلمات والمتعلمين تجميع -    اإلنجازات األولية

 ؛التفكير في عنوان مناسب لإلعالن ألن له دورا في جذب القارئ -   

 بسهولة؛ بالبساطة؛ بمعنى استخدام كلمات بسيطة سهلة النطق يتم تذكرها اإلعالن أن يتسم -   

ع ما ممحفزة للجمهور تساعد على التفاعل مختصراً يشتمل على عبارات  اإلعالن أن يكون -   

 .تقدمه

ها ربط بين، واليكلف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بتجميع اإلنجازات الكتابية في مسودة أولى - المسودة األولى

 بالروابط والضميمات المناسبة؛ 

 يتم هذا النشاط في صيغة أعمال فردية أو جماعية؛ -

 لمساعدةوا التوجيه وتقديم تهم،زاإنجا وتتبع األولية، محاوالتهم بتشجيعاألستاذ)ة(   يقوم -

 .الحاجة عند معهم الكتابة في بعضهم مشاركة أو العملية، والتوضيحات

 

األسبوع التاسع 

 عشر

 رسي(من الكتاب المد 128)انظر الصفحة: : مراجعة اإلنجاز األول وإتمامهالحصة الثالثة

 

 التعليمية التعلميةاألنشطة  المراحل

، وما مهارةيمهد األستاذ)ة( للنشاط عن طريق استحضار ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون حول ال - التمهيد

 أنجزوه من أعمال تطبيقية؛ 

 يدعوهم إلى مراجعة ما أنجزوه. -

ات علممتال بمعية يتدخل السابقة، الحصة خالل (ة(األستاذ سجلها التي المالحظات على بناء - المراجعة

 تجويد أجل من تجاوزها سبل حراواقت وأخطاء، صعوبات من تسجيله تم لما االنتباه للفت والمتعلمين

 ؛والتنقيح جعةراالم بعد اإلنتاج

 للغويا الرصيد مستويات على تهمزاإنجا جعةرام في والمتعلمين المتعلمات (ة(األستاذ يشرك -

 ؛باألفكار وعالقاتها واألساليب

 حول علمينوالمت المتعلمات بين أو القسم، وجماعة )ة(األستاذ بين حوار جعةراالم مرحلة يتخلل -

 سم،الق جماعة على أو صغرى، مجموعة في زمالئه على كتبه ما )ة(متعلم رأيق حيث كتاباتهم،

 . المتبادل راماالحت إطار في مالحظاتهم ويبدون ويناقشونه

عتمدا نك ممن اإلجراءات السابقة عليك أن تجمع ما تصورته عن كتابة وإخراج إعال * بعد االنتهاء المسودة الثانية

 على ما يلي:

صميمك البساطة في التصميم، ألنها من العناصر المميزة لإلعالن، فاحرص على أن يكون ت -   

 بسيطا يعتمد على تداخل األلوان بشكل جيد؛

ثير تمستفزة  مع استعمال كلمات أو عبارات محفزة السهولة في التعبير، والسالمة في التركيب، -   

 ؛المتلقي للتفاعل مع إعالنك

 توظيف أدوات الربط المناسبة بين الجمل والفقرات، وكذلك عالمات الترقيم؛ -   

عناصر 

 اإلعالن

 اإليجاز والدقة

العنوان 

 المناسب
 الفئة المستهدفة

 وظيفة اإلعالن سهولة اللغة

 التحفيز والتفاعل
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 سلوبك فياإلقناع من أهم العناصر التي ينبغي توفرها في اإلعالن، لذلك ينبغي أن يكون أ -   

 ؛العرض مبتكرا متحديا يحذب المتلقين إليك

هارة صر الممستندين إلى عنا لنص اإلعالن المسودة الثانية يقوم المتعلمات والمتعلمون بكتابة -

 وخطواتها؛

لمتلقي ابصيغة المخاطب، مما يجعل  ونهستهدفيفي البداية على مخاطبة الجمهور الذي  ونركزي -

 ؛هاعله معلية تف، ويشعر على أن اإلعالن موجه إليه شخصيا، وبالتالي تزداد احتمانإلعاللأكثر تقبال 

ي مع معزء السعند كتابة إعالن مرئي مثال يجب كتابة النص بأسلوب المحادثة، بحيث يتوافق الج -   

 الجزء البصري لكي يصبح اإلعالن متماسكاً وأكثر فاعلية؛

 خر؛ي إعالن آفز على القيمة المضافة التي سيقدمها إعالنك للمتلقي والتي قد ال يجدها يتركال -   

ة كمل قراءالنجاح في كتابة إعالن يعتمد على المحتوى الذي تقدمه، والذي سيجعل المتلقي ي -   

 اإلعالن إلى النهاية؛

ات يبحث التركيز على عنصر التكثيف والتلخيص بحيث ال يطول اإلعالن ألن القارئ لإلعالن -   

 ؛عن العديد منها، وال يريد أن يضيع وقته في إعالن واحد

مجلة أو ) المطبوعات اختر نوع البرنامج الذي سوف تستخدمه لعرضه، في: تصميم إعالنك عند -   

النات إع سوف يستخدم في إعالن صوتي جريدة(، أو عبارة عن فيديو يتم نشره على اإلنترنت، أو

 ؛للتلفزيونإعالن  تصميم أو ،الراديو

لهاتف ال معك، من خالل أرقام يجب أن يحتوي إعالنك على جميع التفاصيل الخاصة بالتواص -   

 الموجودة، أو عناوين البريد اإللكتروني المتاحة...
 

األسبوع التاسع 

 عشر

 من الكتاب المدرسي( 128)انظر الصفحة: الحصة الرابعة: تصحيح اإلنتاجات وعرضها

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 ن أعمالمنجزوه ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون حول المهارة، وما أبيكون التمهيد فرصة للتذكير  - التمهيد

 تطبيقية؛ 

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى االستعداد لعرض إنتاجاتهم. -

  الكتابية؛ إنتاجاتهم والمتعلمات المتعلمون يقدم - التصحيح

ازاتهم ي إنجفهم الثغرات التي الحظها بين األستاذ)ة( للمتعلمات والمتعلمين األخطاء، ويجلي لي -

 والتي لها طابع مشترك وعام من حيث اطرادها في موضوعاتهم؛

 على ناءب تصويبها فرصةلمتعلمات والمتعلمين ل تتاحبعد االنتهاء من عملية التصحيح الجماعي  -

 .بشأنها المسجلة المالحظات

 يسرة،وم فصيحة عربية بلغة النهائية صيغته إلى المنتج بها يصل التي المرحلة العرض يشكل * العرض

 ويتم عبر: ومقروء، واضح وبخط

سلوبا ولها أقراءة بعض النماذج على جماعة القسم، مع إفساح المجال للمستمعين إلبداء آرائهم ح •

 وأفكارا ومنهجية؛

 ؛غيرها أو النشر سبورة أو ،المدرسة مجلة في أو القسم، ندراج على بعضها عرض •

يلة بي وستشجيع المتعلمات والمتعلمين على اإلبداع الشخصي، وعلى اعتبار حصة التعبير الكتا *

 لتنمية مهاراتهم الكتابية.

 * يعتبر إنتاج المتعلمات والمتعلمين جيدا إذا حقق العناصر التالية: التقويم 

 البساطة في التصميم واالختصار في العبارة مع اإلثارة والتحفيز؛•    

 النجاح في استقاطب الجمهور المستهدف؛ •    

 ؛تناسب كيفية العرض مع اإلعالن•    

مكنهم م حتى يأيديه* أن يدعم األستاذ)ة( المتعثرين من المتعلمات والمتعلمين بما يسد تعثرهم، ويأخذ ب

 من هذه المهارة.
 

 أربع حصص مكون الكتابة التعبير الكتابي )اإلنشاء(
 

 يوميةالعنوان: كتابة 
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 (من الكتاب المدرسي 143)انظر الصفحة: الحصة األولى: تقديم المهارة والتخطيط لها األسبوع العشرون
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

نشاط اإلعداد 

 والتحضير

تحمل ووية، * يهدف هذا النشاط إلى تعويد المتعلم)ة( على التعلم الذاتي، وأداء الواجبات الترب

 المسؤولية. وهو يتضمن أهدافا ومهام مختلفة؛ منها ما يلي:

 له؛ ويفهمه من خالل توظيف أسئلة الفهم المذيلة اليوميةته نص ييقرأ المتعلم)ة( بب -   

 يحلله في ضوء عناصره: الفكرة المحورية، المعطى، المطلوب؛ -   

وذلك  ؛(يحضر معطيات تساعده على معالجة الموضوع: )أفكار، معلومات، تراكيب، أساليب... -   

 عن طريق مطالب محددة يزود بها األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين.

 استغالليها؛ بفبة يومية، وباألساليب الموظفة ايعرف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بمهارة كت * لتمهيدا

 المعطيات الواردة عنها في الكتاب المدرسي؛

 راءاتيحفزهم على كتابة يومية عن أحداث عاشوها في يوم من أيام حياتهم، مستأنسين باإلج *

 الموظفة في الكتاب المدرسي.

 قراءة نموذجية؛ اليوميةيقرأ األستاذ)ة( نص  - الفهم

ءة يكلف بعض المتعلمات والمتعلمين بالتناوب على قراءته، ويتدخل لتصحيح ثغرات القرا -

 وأخطائها؛   

 والعناصر التي يتكون منها. اليوميةيستدرجهم لفهم نص  -

ا من نطالقاقوف على خطواتها وذلك في هذه المرحلة يكتسب المتعلمات والمتعلمون المهارة عبر الو 

بر النص المساعد المقترح في الكتاب المدرسي، أو نص آخر من اختيار األستاذ)ة(. وذلك ع

 اإلجراءات التالية:

 نص اليومية: مالحظة  -

 التاريخ، المناسبة أو الحدث، سرد أحداث ووقائع، انطباعات وأحاسيس حول الحدث؛   

 اوالتي بدونه والتي يقوم عليها المعنى، اليومية والعبارات األساسية في نصالتعرف على الكلمات  -

 يختل معناه وتركيبه، مثل:

....، في ـــــا(نه)ــإ) اليوم يوم...، سأسافر مع...، رغم أني أحسست....، في بيت....، التقيت بـــ....، 

 الظهر....، إلى....، سبحنا....، إنه يوم.....، رغم أني...

في  ما بعد، وعزلها لتوظيفها فياليوميةفي  تتعرف على بعض الروابط والضميمات التي استعملال -

 ...(إني، من.، إلي، أنه، إلى، مع، في، مثل: ) نص يوميتك

 تنتهي الحصة باستنتاج أهم عناصر المهارة وقواعدها؛•  التخطيط

ازاتهم ويعتمدونها في التخطيط إلنجيصوغ المتعلمات والمتعلمون عناصر المهارة في خطاطة، • 

 ، مستأنسين بما يلي:عنها في الحصص الموالية

 

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على:

 صياغة يومية موظفا عناصرها األساسية؛ -

 ؛في حياتك إبراز أهمية اليوم الذي تكتب عنه -

 وصف األحداث واألشخاص واألمكنة واألزمنة؛ -

 هومشاعر هالصدق والعفوية في رسم أحوال ماالتز -

 ه؛ومواقف

 التركيب بين العناصر التي تم تحديدها.  -

 الوسائل المساعدة

 نصوص مساعدة؛ -

 استعمال السبورة لتدوين أهم معطيات الدرس؛ -

 الكتاب المدرسي؛ -

 وسائل أخرى مساعدة. -
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 من الكتاب المدرسي( 143)انظر الصفحة: : اإلنجاز األولالحصة الثانية األسبوع العشرون
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

بة ة كتا)ة( للدرس عن طريق استحضار ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون عن مهاريمهد األستاذ * التمهيد

 يومية، حيث يستحضرون عناصر المهارة وقواعدها حسب ما اكتسبوه في الحصة السابقة. 

 لكتابة يومية على المتعلمات والمتعلمين أن يستحضروا اإلجراءات التالية: *    اإلنجازات األولية
 ع الحدث أو كانت المناسبة؟ ) اليوم، في... من سنة....(. متى وق التاريخ

 ...(.أين كان الحدث أو صادفت المناسبة؟ ) بيتك، زيارة عائلية، سفر، مدرسة المكان

 ماذا حدث؟ عشت تجربة، صادفت شخصا، حضرت مناسبة احتفال، زيارة...(. المناسبة والحدث

 التجربة أو المناسبة؟ مع من؟ ماذا فعلت؟كيف عشت الحدث أو  سرد أحداث ووقائع

 بماذا أشعر؟ ما إحساسي؟ ماذا أريد أن أبلغه لمن لم يعش التجربة؟ انطباعاتي وأحاسيسي

 أن تضع عنوانا مناسبا ومشوقا ليوميتك يحفز على القراءة؛ -

زمان والبداية مشوقة تمهد للوقائع التي سيتم ذكرها في العرض، وتشمل ذكر التاريخ  تمهيد:

  ؛والمكان

 ؛عرض األحداث والوقائع التي صادفتها أو قمت بها بشكل قصصي - لعرض:ا

 ؛سرد األحداث المرتبطة بكل زمن جزئي حسب تسلسلها الزمني -        

ن انفعاالت م، والتعبير من خالل ذلك عما ينتاب المرء صف األشخاص واألمكنة واألزمنةو -        

 ؛ومشاعر

 ...(؛حدثتني نفسي -تساءلت...  -)قلت في نفسي...  :الحوار الداخليف يوظت -   

 استعمال ضمير المتكلم أثناء سردك لألحداث؛ -   

 ها؛العبر من، والتعليق على األحداث واستخالص الدروس ود الغاية من كل شيء تّم تسجيلهيحدت -   

 ...(؛تحديد الشخصيات –استخدام أسلوب القصص والسرد )وصف األحداث  -   

اقف أو استعمال لغة سهلة واضحة مفصحة عما تريد التعبير عنه من أحداث أو مشاعر أو مو -   

 أنشطة؛

ثيرة ا فنية متطعيم سردك لألحداث باستعمال التصوير والخيال المبدع مما يعطي لكتابتك أبعاد -   

 ومحفزة؛

 ؛إبراز أهمية اليوم الذي تكتب عنه في حياتك -   

     .يتم فيها التركيز على الهدف والمغزى من سرد اليوميةالخاتمة: 

ها ربط بين، واليكلف األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بتجميع اإلنجازات الكتابية في مسودة أولى - المسودة األولى

 بالروابط والضميمات المناسبة؛ 

 هذا النشاط في صيغة أعمال فردية أو جماعية؛يتم  -

 لمساعدةوا التوجيه وتقديم تهم،زاإنجا وتتبع األولية، محاوالتهم بتشجيعاألستاذ)ة(   يقوم -

 .الحاجة عند معهم الكتابة في بعضهم مشاركة أو العملية، والتوضيحات
 

 لمدرسي(من الكتاب ا 143)انظر الصفحة: وإتمامه: مراجعة اإلنجاز األول الحصة الثالثة األسبوع الواحد والعشرون
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

، وما مهارةيمهد األستاذ)ة( للنشاط عن طريق استحضار ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون حول ال - التمهيد

 أنجزوه من أعمال تطبيقية؛ 
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 يدعوهم إلى مراجعة ما أنجزوه. -

ات علممتال بمعية يتدخل السابقة، الحصة خالل (ة(األستاذ سجلها التي المالحظات على بناء - المراجعة

 تجويد أجل من تجاوزها سبل حراواقت وأخطاء، صعوبات من تسجيله تم لما االنتباه للفت والمتعلمين

 ؛والتنقيح جعةراالم بعد اإلنتاج

 للغويا الرصيد مستويات على تهمزاإنجا جعةرام في والمتعلمين المتعلمات (ة(األستاذ يشرك -

 ؛باألفكار وعالقاتها واألساليب

 حول علمينوالمت المتعلمات بين أو القسم، وجماعة )ة(األستاذ بين حوار جعةراالم مرحلة يتخلل -

 سم،الق جماعة على أو صغرى، مجموعة في زمالئه على كتبه ما )ة(متعلم رأيق حيث كتاباتهم،

 . المتبادل راماالحت إطار في مالحظاتهم ويبدون ويناقشونه

تمدا نه مععبعد االنتهاء من اإلجراءات السابقة عليك أن تجمع ما تصورته عن يومك الذي ستكتب  * المسودة الثانية

 على ما يلي:

 صغ اليومية في أسلوب سهل مشوق يحفز على القراءة؛ -   

ا ال عبر عن لمستك الشخصية لتتميز مذكراتك عن مذكرات غيرك، بحيث يكون أسلوبك مميز -   

 تحاكي فيه أحدا، ألنك تعبر عن شخصك وما بداخلك؛

ة ميتك مرآالتزم بالصدق والعفوية في رسم أحوالك ومشاعرك ومواقفك، وابتعد عن التكلف فيو -   

 نفسك؛

 الجمل والفقرات، وكذلك عالمات الترقيم؛ وظف أدوات الربط المناسبة بين -   

 ال تنس كتابة التاريخ والعنوان فلكل يوم سماته الخاصة. -   
 

 ي(من الكتاب المدرس 143)انظر الصفحة: الحصة الرابعة: تصحيح اإلنتاجات وعرضها األسبوع الواحد والعشرون
 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 ن أعمالمنجزوه ما اكتسبه المتعلمات والمتعلمون حول المهارة، وما أبيكون التمهيد فرصة للتذكير  - التمهيد

 تطبيقية؛ 

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى االستعداد لعرض إنتاجاتهم. -

  الكتابية؛ إنتاجاتهم والمتعلمات المتعلمون يقدم - التصحيح

زاتهم ي إنجافللمتعلمات والمتعلمين األخطاء، ويجلي لهم الثغرات التي الحظها بين األستاذ)ة( ي -

 والتي لها طابع مشترك وعام من حيث اطرادها في موضوعاتهم؛

 على ناءب تصويبها فرصةلمتعلمات والمتعلمين ل تتاحبعد االنتهاء من عملية التصحيح الجماعي  -

 .بشأنها المسجلة المالحظات

 يسرة،وم فصيحة عربية بلغة النهائية صيغته إلى المنتج بها يصل التي المرحلة العرض يشكل * العرض

 ويتم عبر: ومقروء، واضح وبخط

سلوبا ولها أقراءة بعض النماذج على جماعة القسم، مع إفساح المجال للمستمعين إلبداء آرائهم ح •

 وأفكارا ومنهجية؛

 ؛غيرها أو النشر سبورة أو ،مدرسةال مجلة في أو القسم، ندراج على بعضها عرض •

يلة بي وستشجيع المتعلمات والمتعلمين على اإلبداع الشخصي، وعلى اعتبار حصة التعبير الكتا *

 لتنمية مهاراتهم الكتابية.

 يعتبر إنتاج المتعلمات والمتعلمين جيدا إذا حقق العناصر التالية: * التقويم والدعم 

 العنوان المشوق المحفز على القراءة؛ -   

 كوعاء تجري فيه أحداث ذلك اليوم؛ التاريخ والزمان والمكاناستحضار  -   

 الصدق والعفوية في وصف اليوم وما تخلله من أنشطة وأحوال ومشاعر ومواقف؛ -   

 ؛سهولة األسلوب وسالمته -   

مكنهم م حتى يأيديهالمتعلمين بما يسد تعثرهم، ويأخذ بأن يدعم األستاذ)ة( المتعثرين من المتعلمات و *

 من هذه المهارة.
 

 أربع حصص/حصة في كل أسبوع مشروع الوحدة 21، 20، 19، 18األسابيع 
 

 العنوان: المتعلم المبتكر والمتعلمة المبتكرة
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 من الكتاب المدرسي( 150)انظر الصفحة: التخطيطالحصة األولى:  األسبوع الثامن عشر

  

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 يذكر األستاذ)ة( في بداية الحصة بالغايات المستهدفة من إنجاز مشروع الوحدة؛ * التمهيد

يكمل و ،حدةيوجه المتعلمات والمتعلمين إلى اقتراح ما يرونه من مشاريع مناسبة تتوافق مع مجال الو *

 معطى بحاجة إلى المزيد من التوضيح والدراسة.

 ع:المشرو اختيار أوال: التخطيط

 :مثل المستهدف، المشروع موضوع فضاء الستحضار مناسبة وضعية  (ة(األستاذ يعرض *

 عن بعض المخترعات؛ صور من انطالقا شفهية محادثة -   

 االبتكار واالختراع؛ بمجال يرتبط معجما تتضمن بطاقات -   

لذي كار اينقسم المتعلمات والمتعلمون إلى مجموعات متناسقة أو يعملون فرادى، يختارون نوع االبت *

 سيشتغلون عليه؛ 

 ثانيا: التخطيط إلنجاز المشروع:

 ؛المشروع لتنفيذ واضحة خطة ستاذ)ة(األ مع بالتعاون والمتعلمون اتالمتعلم يضع -

 ؛ومحددة واضحة الخطة خطوات تكون أن ينبغي -

 فيها؛ نظرهم ووجهات آرائهم وإبداء الخطة وضع في األساس الدور والمتعلمين للمتعلمات -

ومساعدة أتوفير المحامل والمواد واألدوات الالزمة،  في )ة(وفي هذه المرحلة يتمثل دور األستاذ * 

 المتعلمات والمتعلمين على انتقاء الوظيفي منها؛

 إلى: المتعلمونالمتعلمات ويدعى  تصورا وإنجازا وتقييما يتبلور المشروع ويصاغ في شكله النهائيوحالما  *

 ؛نجازوتنظيم مراحل اإل ،وتوفير الوسائل الالزمة ،المجموعات داخل وتقاسمها المهمات حديدت -   

 ؛ايربطه ببقية عناصر المجموعة التي ينتمي إليه بعقد شخصي متعلم)ة(كل  التزام -   

 وعة؛راد المجم، ويتحمل مسؤولية تنفيذها بتعاون وتكامل مع أفالمهمة التي سيتعهد بإنجازهااختيار  -   

ر من ا قد يظهتبعا لم أو بتعديل بعضها ،جماعيا إما بتطبيق جميع بنوده االلتزامو ،العقد الذي أرسوه تبني -   

 أثناء اإلنجاز؛ مستجدات

 ؛فيتحملون طوعا مسؤولية نجاحه أو فشله في المشروع االنخراط -   

ة المادي عن الوسائل لمتعلمات والمتعلمونيبحث االمجموعات بعد تقاسم األدوار بصفة فردية أو ضمن  *

 الموكلة إليهم. الكفيلة بتحقيق المهمة

 

 من الكتاب المدرسي( 150)انظر الصفحة: الحصتان الثانية والثالثة: اإلنجاز األسبوع التاسع عشر والعشرون

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 يذكر األستاذ)ة( في بداية الحصة بالغايات المستهدفة من إنجاز مشروع الوحدة؛ * التمهيد

ي ل التيستحضر المتعلمات والمتعلمون المشروع المتفق عليه، والخطة المقترحة لتنفيذه، واألعما *

 .نتاج المنتظر()الموضوع، المحتوى، منهج العمل، اإل :تقاسموها

 لى أن:، لذلك يحرص األستاذ)ة( عجراءات والمحطات والمواعيديستوجب تنفيذ المشروع جملة من اإل * اإلنجاز

ي ه خالل مرحلتحسب ما تم االتفاق علي تنفيذ جوانب المشروع في المتعلمات والمتعلمينتبدأ مجموعات  -   

 لىإ شروعالم خطة بنود في المتمثل النظري الجانب ترجمة المرحلة هذه في يتم ، حيثوالتنظيمالتخطيط 

 ؛محسوس عملي واقع

 ؛نجازهاإل ونمع األنشطة ويتحمس المتعلمات والمتعلمون يتفاعل -   

 ؛استثمارها ونويحسن، األدوات المساعدة على بناء اختراعهمعن  ونيبحث -   

 األهداف

 يكون المتعلم)ة( في نهاية الدرس قادرا على أن:

 ابتكاره؛ يجد فكرة تعبر عن -

 ؛يتخيل شكل ما سيبتكره -

 ؛يصنع تصميما البتكاره وينفذه -

 يعد بطاقة تصفه.  -

 الوسائل المساعدة

 الكتاب المدرسي؛ -

 رسوم، نماذج المبتكرات؛ -

 أدوات مختلفة مساعدة على بناء االختراع؛ -

 وسائل أخرى مساعدة. -



145 
 

 ؛يلتزم بما تتفق عليه المجموعة، والمساعدة لبقية عناصر الفريق لفريقكل فرد في ا يقدم -   

 في العمل المبتكر. هاادعدكلف بإ  التي ( المراحلة(متعلم كل يناقش -   

 ويتمثل دور األستاذ)ة( في هذه المرحلة، في: *

عهدة كل المنوط بالتدخل عند االقتضاء لضمان التوازن الوظيفي بين مختلف األدوار وحجم العمل  -   

 ؛عنصر

لبعض ط عزائم اإذكاء جذوة الحماس والتنافس النزيه بين المجموعات دون إسقاط أحكام معيارية قد تحب -   

  هم؛من

 ؛وتسهيل مساراتهاالمجموعات، إرساء قنوات التواصل بين  -   

 ؛ليهابقواعد العمل الجماعي التي تعاقدوا ع ،كلما دعت الحاجة المتعلمات والمتعلمين ذكرت -   

 ؛هم إلى المراجعة المستمرة لعملهم لتالفي االنحراف عن األهداف المرسومةتدعو -   

 ؛ههم إلى قيمة تنظيم العمل وأهمية االلتزام باحترام مواعيد االنجازينبت -   

  والمتعلمين؛ متعلماتال بين والتعاون الجماعة روح تنمية -   

 ؛عمله ألداء غيره على االتكال وعدم منه المطلوب بالعمل منهم كل قيام من التحقق -   

ول ن أفكار حموما أنتجوه  ،المتعلمينالمتعلمات وم حصيلة تأليفية تستثمر ما ترسب من حوارات يقدت -   

 .أشغالهم

 :عند انتهاء األشغال المبرمجة *

ذ قواعد زامهم بتنفيوكيفيات إنجازها ومدى الت، لتقدير درجة تنظيم المهمات المتعلمات والمتعلمونيتجمع  -   

 عليها؛وفق المراحل المتفق  العمل

 ؛بصفة فردية وجماعية هابالفوائد التي حصل متعلم)ة(يصرح كل  -   

صر ب كل عنونصي، من خالله قيمة المنتوج المتعلمات والمتعلمونهذه المرحلة تمثل جردا نهائيا يدرك  *

 .واصليةوهي مناسبة سانحة لتنمية قدراتهم الت. ويعبرون عن آرائهم لفظيا، منهم في إنجاح المشروع

 :ـــب والمتعلمات المتعلمون يقوم (ة(األستاذ من ومساعدة بتوجيه * التقويم

 ؛ومناقشتها مجموعة كل داخل المنجزة األعمال تقاسم -   

 ؛ضافةاإل أو بالحذف أو والتصحيح والتنقيح بالتعديل المناقشة نتائج ضوء في األعمال تحسين -   

 التحقق من:بتقييم اإلنتاج النهائي ويكون  *

 ؛تقان إخراجهإنتاج ومدى استكمال اإل -   

 ؛مدى القدرة على الربط بين المعارف والمفاهيم المتصلة بالمواد المعنية بالمشروع -   

 .)التعبير الشفوي والتعبير الكتابي(القدرة على التواصل والتبليغ  -   

 

 من الكتاب المدرسي( 150)انظر الصفحة: الحصة الرابعة: العرض األسبوع الواحد والعشرون

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 يذكر األستاذ)ة( في بداية الحصة بالغايات المستهدفة من إنجاز مشروع الوحدة؛ * التمهيد

 ؛يتهيأ المتعلمات والمتعلمون فرادى أو حسب المجموعات لتقديم مشاريعهم المتفق عليها *

 تغيير فضاء القسم حسب نوعية عرض المشروع. *

 :ــــب والمتعلمات المتعلمون يقوم (ة(األستاذ من ومساعدة بتوجيه العرض

 على عرضال الشفهي، العرض) المختلفة العرض وسائل باستخدام النهائية صيغتها في المشاريع عرض -   

 ئيةراالقو الشفهية اللغوية الممارسات مختلف بتوظيف...(، الرقمية الوسائط باستخدام العرض الحائط،

 ؛والكتابية

 تقدم كل مجموعة بطاقة واصفة عن المشروع المبتكر؛ -   

 اعتمادا على: وتقويمها معاينة المشاريع -   

 ؛من خالل إنجاز المشروع رصد المهارات المكتسبة •

 ؛رصد مظاهر البناء المنهجي في إنجاز المشروع •

 فيه؛ الخطوات العملية التي اتبعت •

 ؛عتمد عليهااالتي  )المعرفية أو التقنية أو المهارية أو المادية( المصادر العلمية •

 .النتائج التي تم التوصل إليها •

امة مختلف فئات المتعلمات والمتعلمين عن طريق إق ، ويتشارك معيعرض المشروع في معرض القسم *

 معرض مدرسي لألنشطة والمنجزات.

 

 تقويم ودعم األسبوع السادس
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 من الكتاب المدرسي( 152)انظر الصفحة: القراءة ودعمهاتقويم أنشطة 

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

هم معارفبينطلق المتعلمات والمتعلمون من عنوان النص "ابتكار مغربي خدم الناس جميعا" مستعينين  * التمهيد

 وتمثالتهم السابقة عن االبتكارات واالختراعات، ليبنوا تصورا أوليا عن قراءته؛

الفقرة وارية..( له بطيساعدهم األستاذ)ة( من خالل بداية الفقرة األولى في النص:)ال توجد اليوم في العالم ك *

 .راءتهاألخيرة:)وهو ال يزال يواصل أبحاثة..( على تمحيص فرضيتهم لقراءة النص، وينطلقون منه لق

 تسميع النص بكيفية معبرة؛ - القراءة والفهم

 ي:ة بما يلمتعلقالمتعلمين. يحرص األستاذ)ة( هنا على المهارات القرائية السليمة القراءات المتعلمات و -

 مخارج الحروف، المد والوصل، التلفظ السليم مع الطالقة؛ •   

 احترام عالمات الترقيم؛ •   

 مطابقة المعنى العام لمقتضى الحال. •   

 المقروء بأسئلة موجهة، مثل: يتخلل القراءة الفردية تبسيط الرصيد المعجمي، وتوضيح -

 ضع سطرا تحت المعنى المناسب للكلمات التالية:  •   

 جزء قطعة جماعة شريحة

 معبأ معاد حامل شاحن

 تلف تزيل تضم تدمج

 يعزل مما يلي عبارة لم تذكر في النص: •   

 كهربائية مكنسة  -التصوير أجهزة  -لوحي حاسوب - حالقة آلة - روبوت - حاسوب محمول - محمول هاتف

 ؛طبية سماعات -

 يصل بين كل عنصر مما يلي وما يناسبه مما ذكر في النص: •   

 شريحة ربوت       األجهزة اإللكترونية       العربات الكهربائية

 

 

 لمريخاهواتف ذكية   دراجات نارية   شحن البطارية   سيارات   حواسيب لوحية   شاحنات   اكتشاف 

ا إليها م ن يضيفوظف األستاذ)ة( األنشطة المقترحة في الكتاب المدرسي لتقويم وتدعيم ما تقدم، ويمكن أي *

 يراه مناسبا.

 ة(هم؛ستاذ)أيشتغل المتعلمات والمتعلمون على أنشطة التحليل والتركيب المقترحة مستعينين بتوجيهات  - التحليل والتركيب

 والمتعلمين األوامر البيداغوجية التي تتصدر كل نشاط؛يبسط األستاذ)ة( للمتعلمات  -

 يساعدهم على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم، ويصوب أخطاءهم؛ -

 يدعو األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى: -
وضع عالمة في الخانة  •

المناسبة لكل عمل من أعمال 

 العالم

شارك في إنتاج 

ربوت الكتشاف 

 المريخ

ساهم في تصغير  مياءتعلم علوم الكي

حجم بطاريات 

 الهواتف 

طور السيارات 

 الكهربائية

     طور نظام البطاريات

     عمل في وكالة ناسا

     اخترع بطارية الليثيوم

     درس في معهد غرونوبل بفرنسا

ل   - عبأ(" مما يلي: شحناستعمال مرادف " •    م   ارات التالية:العبفي الفراغ المناسب من  أل(اْمت   – ح 

   .بالبضائع السفينة ......... - بالكهرباء البطارية .......... - بالغضب قلبه.......  

 كتابة فقرة يعبر فيها عن حق الفتاة في... موظفا الروابط التالية: •   

  ..................كما ،................................ وبعدها ،..................... أن قبل

 األهداف

 قادرا على: لوحدةكون المتعلم)ة( في نهاية اي

  قراءة المشهد العام المرافق للنص قراءة بصرية عن طريق المالحظة؛ -

الفرعية وتمثل مقاصدها؛تعرف مكونات المشهد  -  

القراءة الجيدة المعبرة، والتلفظ السليم؛ -  

باالبتكارات واالختراعات؛ اكتساب رصيد معجمي مرتبط -  

فهم المعاني الجزئية للنص وكذا معناه العام؛ -  

فهم المسموع والقدرة على توظيف ما سمع أثناء تواصله الشفهي؛ -  

تصريفها شفهيا وكتابيا؛تمثل الظواهر اللغوية التي درسها و -  

كتابة إعالن أو يومية مستضمرين عناصر المهارتين في كتاباتهم. -  

 

 

 الوسائل المساعدة

 الكتاب المدرسي؛ -

؛السبورة -  

أسبوع التقويم والدعم؛أنشطة مختلف  -  

تشجير، صور، بطاقات،  وسائل أخرى:  -

 جداول، ترسيمات...
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 للبحث الوطني زالمرك إلى انتقل وبعدها الكيمياء، درس سنغافورة، إلى ينتقل أن قبلومحاكيا عبارة النص:" 

 ".طوكيو جامعات في أستاذا عمل كما ،العلمي

 يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير القراءة ودعمها. ملحوظة:

 

 من الكتاب المدرسي( 153)انظر الصفحة: اللغوية ودعمهاتقويم أنشطة الظواهر 

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

ة، المدروس لغويةيختار األستاذ)ة( الوضعية المالئمة إلثارة مخزون المتعلمات والمتعلمين من الظواهر ال * التمهيد

 ينة؛ية معفيقترح أنشطة تقويمية داعمة يستهدف كل واحد منها تصفية صعوبات لغوية ترتبط  بظاهرة لغو

 البيداغوجية. يساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على فهم التمارين وأوامرها *

إجراءات التقويم 

 والدعم

 الصرف والتحويل: -

 تحويليقترح األستاذ)ة( أنشطة لغوية يسعى من خاللها إلى ترويج الرصيد المكتسب في الصرف وال *

       علم)ة(، المت وتقويمه ودعمه عن طريق أسئلة توجيهية محددة، ويمكن االستئناس باألنشطة الواردة في كتاب

 فيعرض عليه قائمة تضم:

ع مُ  - ُمْست ِمع   - ُمْخت ِرع  - ناِشط  ها: الكلمات التالية ويطلب منه اإلتيان بجمع •    ّزِ  .و 

 .ُمت سابِقين   - ُمت واضعُون   - حافِظين   - طاِئرون   الجموع التالية ويطلب منه اإلتيان بمفردها: •   

ة   الكلمات التالية ويطلب منه اإلتيان بجمعها جمع مؤنث سالما: •    ْير  بَّة   - رائِد ة   - عاِمل ة   - شُج   .ح 

ْنِدساتُ  - ا ْلُمْخت ِرعاتُ  الجموع التالية ويطلب منه اإلتيان بمفردها: •     .ا ْلُمِجدّاتُ  - ٱْلعاِلماتُ  - ا ْلُمه 

 التراكيب: -

 ثل مدرسي، ماب اليساعد األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على إنجاز األنشطة التقويمة المقترحة في الكت *

 إنجاز متطلبات الجدول التالي:  •   
 عالمة إعرابه نوعه المفعول فيه 

    نمت ليال

    القلم داخل الكرز

    جلست في المختبر ساعة

    انتظرتك قرب المحطة

ً  - ن شيطاً جعل الكلمات التالية أحواال في جملة مفيدة:  •    ة   - ُمبْت ِسما  .س عيد ت ْينِ  – ْست ِعدّين  مُ  - ف ِرح 

تِ إعراب الجملة التالية:  •    ج  ر   .بِٱْلف ْوزِ  ف ِرحاتٍ  ٱْلُمت باِرياتُ  خ 

 اإلمالء: -

مدروسة، ية اليبني األستاذ)ة( أنشطة تقويمة داعمة تتوخى تصفية الصعوبات المرتبطة بالظواهر اإلمالئ *

 ويمكن االستئناس باألنشطة التقويمية المقترحة في الكتاب المدرسي، مثل:

  .يسعى - يسقي - يخاف - يرمي - ي دْعو صياغة الماضي من األفعال التالية: •   

 ـ.......ـــُمصطف –...... الفت -العص..... -وضع األلف المناسبة في المكان الفارغ مما يلي:  •   

 ل...... – ......لـــ.إ – 

 لى الفئةإنسبة يتتبع األستاذ)ة( عملية التصحيح الجماعي والفردي للمتعلمات والمتعلمين، وبالخصوص بال *

 المتعثرة منهم.

 يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير الظواهر اللغوية ودعمها. ملحوظة:

 

 من الكتاب المدرسي( 155)انظر الصفحة: تقويم أنشطة التعبير الكتابي

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 و يومية.الن أيستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين الستحضار رصيدهم المكتسب حول مهارة كتابة إع * التمهيد

إجراءات التقويم 

 والدعم

 ؛للمبتكرات معرض في للمشاركة المتعلمات والمتعلمين يدعو كتابة إعالن الموضوع األول: *

 ــــ:ذلك بويتدرج المتعلمات والمتعلمون في صياغة إعالنهم ملتزمين بعناصر المهارة كما اكتسبوها،  *

  يوجهه؟س من سيوجه؟ لمن :اإلعالن ميصمت •   

 .الخطاب في، العنوان في الخط حجم :اإلعالن حجم •   

 ؟فيه ستستخدمها التي األلوان ما •   

 مضمون اإلعالن: •   

 .والتاريخ والموضوع المناسبة -      

 .المتعلمات والمتعلمين إلى الموجه الخطاب -      

 .الموضوع تناسب برسوم اإلعالن ينيزت -      

 .يومية ةباكت :الثاني الموضوع
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 ــ:ك بــوذليتدرج المتعلمات والمتعلمون في صياغة يوميتهم ملتزمين بعناصر المهارة كما اكتسبوها، 

 ؟حدث ماذا. المناسبة أو الحدث مكان المناسبة؟ كانت أو الحدث وقع متى :البداية تحديد •   

 فعلت؟ ماذا من؟ مع أوالمناسبة؟ التجربة أو الحدث عشت كيف :الحدث صفو •   

 التجربة؟ يعش لم لمن أبلغه أن أريد ماذا إحساسي؟ ما أشعر؟ بماذا :شعورال صفو •   

د . وفي حدوباستعمال لغة سليمة خالية من األخطاء، وتوظيف روابط وضميمات مناسبة موضوعة الباكت •   

 ستة أسطر. 

 يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير التعبير الكتابي ودعمه. ملحوظة:

 

 من الكتاب المدرسي( 154)انظر الصفحة: تقويم أنشطة مكون التواصل الشفهي

 

 األنشطة التعليمية التعلمية المراحل

 التسميع: * أثناء التسميع

 اقف لدفعتمثل المووفق شروط التسميع الرامية لتقريب المعاني و "المعلم اآللي" ع األستاذ)ة( نصيسمِّ  -    

 المتعلمات والمتعلمين للتعبير عن الفهم األولي للمسموع؛

 ئيسية، صيته الريستدرج األستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين إلى مالمسة القضية الجوهرية في النص، وشخ -   

 يختار المتعلم)ة( مما يلي الجواب المناسب: ؟يتحدّث النّصّ عمن  مثل:بسؤال 

 .الفصل في مدرس اآللي اإلنسان - .األطفال يساعد اآللي اإلنسان -. األطفال مع يلعب اآللي اإلنسان -

 .البيت في األطفال يعلم اآللي اإلنسان -

مضمونه  علمين منبناء على مؤشرات الفهم األولي يعيد األستاذ)ة( تسميع النص لتمكين المتعلمات والمت -   

 من خالل التركيز على فقرات وجمل النص المساعدة على ذلك.

  الفهم: *

 ل:، مثناصرهوالمتعلمين لفهم المسموع، واستحضار مضمونه وعيفتح األستاذ)ة( حوارا مع المتعلمات  -   

 استمع إلى النّّص وأكمل المسموع بما ترسخ في ذهنك مما سمعته: •

 .................. هو معلما اآللي اإلنسان جعل الذي العلم ٠   

 ................. في توجد مدرسة في األطفال اآللي اإلنسان يعلم ٠   

 ................... وطوله ،................ اآللي المعلم اسم ٠   

 ......................... قصة اآللي المعلم يحكي ٠   

 التحليل واالستثمار: *

 ثل:م، ءاتبواسطة إجرا المسموع بعض المؤشرات والعناصر المميزة للنص ات والمتعلمونيلتقط المتعلم ٭

 تعيين أربعة خصائص تميز اإلنسان اآللي ذكرت في النص مما يلي: ٠   
ذراعان موضوعان  شكل جذاب وظريف

 على عجالت صغيرة

تحريك عينيه في 

 شكل قلب أحمر

تشجيع األطفال عند  عبر نظام وضع فيه

 اإلجابة الصحيحة

 إلى آخرتستخدم لكي ينتقل من مكان  يحبه األطفال مثل لعبة جميلة يستخدم لسرد قصص

 تشخيص المتعلم)ة( للموقفين التاليين بعبارات من إنشائه في حدود ثالثة أسطر: ٠   

 . حسابية عمليات التالميذ على يطرح كيكي المعلم -

 .آلي إنسان بصوت للتالميذ قصة يحكي كيكي المعلم -

 يحاكي شفهيا أسلوب العبارتين التاليتين: ٠   

 .الجديد المعلم هو سنتيمترا ستين علوه البالغ اإلنسان هذا -

 المدرسة؟ في األطفال يعلم أن اآللي اإلنسان أيستطيع -

يَّلُ ي ٠    الئ إلى اآللي المعلم مزايا شرحه يأ نّ  المتعلم)ة( ت خ  ميالت هُزم  ز  ثُُهميو ،هو  دِّ لٍ  4 إِلى 3 في ح  دِ  ع نْ  ُجم   أ ح 

 :ٱلتّاِليةِ  ٱأْلُمورِ 

 .بواسطتها مويعل بها يتحرك التي الطريقة •. لألطفال يعلمه ما •. منها يتكون التي واألجزاء القطع  •

 .يمكن االستفادة في هذا الباب من أنشطة تقويم تدبير مكون التواصل الشفهي ودعمه ملحوظة: 
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 الملحقات
 النصوص السماعية: :1الملحق 

 

 1األسبوع:  ألسبوع التقويم التشخيصيالنص السماعي  مكون التواصل الشفهي

 

 

 
 

ةٍ، س ي ظ لّون  ف ْخراً     ر  إِْن غاد روهُ في ِسّنٍ ُمب ّكِ تّى و  ط ِن، ح  ِة هاتِِه ٱلِ هُْم أ ْبناُء ه ذا ٱْلو  أ  بِ أْلُمَّ ياتِِهُم إِْنجازاتِِهْم و  ُمْست و  ِة ٱْلِعْلِميَّ ْفكاِرِهْم و 

حال  بِبُْلدانٍ  طَِّت ٱلّرِ ة  ح  ْغِرِب... طُيور  ُمهاِجر  ْير  س فيٍر ِلْلم  خ  ٱأْل كاديِميَِّة و  ة  ٱْلِمْهنِيَّ ل  ِمْشوار  ٱلتَّحْ ى ِلتُْكمِ أُْخر و  سير  ب ْعد هُ ٱْلم  ة ، صيِل و 

هُْم في ِسِجاّلٍت ِمْن ف   موا أ ْسماء  ب ص  قَّقوا ذ وات ُهْم، و  ٱْعتِزاٍز بِبُْلداِن ٱلنَّ ف ح  ٱاِلحْ ْشأ  ْخٍر و  ٱْلوِ تِضاِن. غ ْير  أ نَّ ةِ و  ط ن  ي ظ ل  في ٱْلق ْلِب و  ْجداِن،  ٱْلو 

د  ٱلسَّ  مَّ ٱْلعاِلُم ُمْنِصف  ُمح  ْصِر، ا ْلبروفيسوُر و  ِمْنُهْم ع لى س بيِل ٱْلِمثاِل ال ٱْلح   .الِوي  و 

ر  فيروُس "كو ه ذا ٱاِلْسمُ ٱلَّذي ل ْم ي كُنْ    تّى ظ ه  غاِرب ِة ي ْعِرفون هُ ح  ٱْلعاِلُم ْلبروفيسٱف أ ْصب ح   ْلف تّاُك،ٱرونا" ك ثير  ِمن  ٱْلم  ٱْلباِحُث و  وُر و 

ديث  ٱلّساع ِة؛ ذ ِلك  أِل نَّهُ ٱخْ  بيُر في ُصْنعِ ٱللِّقاحاِت ٱْلُمضادَّةِ ِلْلفيروساِت ح  ٱْلخ  ا ِسيٍَّة ت ُضم  عُل ماء  ِكباراً كُلِّفوْضواً في ل ْجن ٍة ُخماعُ  تير  و 

جاء  ٱاِلْختِيارُ  ليد  ٱْلُجهوِد ٱلَّتي قام  بِها ٱْلع بُِصْنعِ ِلقاحٍ ِضدَّ فيروِس "كورونا"، و  ْغِرِبي  ِخالل  س ن و  يٍَّة ج  واٍت ع ديد ةٍ اِلُم ٱْلم  ع ل تْهُ  ِمْن ِجدِّ

ْجلِ يُْصبُِح أُْستاذاً في جاِمع ِة "هاْرفاْرد "  ي ْرأ ُس م  ةِ ٱللِّ س  إِدأ ْرقى ٱْلجاِمعاِت ٱأْل ِمريِكيَِّة، و   ،”غ الْكسو ْسميث ْكالْين“ قاحاِت في ش ِرك ةِ ار 

يُشاِرُك بِش ْكٍل ُمباِشٍر في ٱْكتِشاِف غاِلبِيَِّة ِلقاحاٍت ِضدَّ أِْمراٍض مِ  اٱأْل ِمريِكيَِّة. و   ا.ٱْلمالْري ْنه 

ْغم  ٱْنِشغاالِت ٱلْ   ر  ط نِِه ي ظ ل  و  د ةِ، ف إِنَّ ت ع ل ق هُ بِو  ٱْعتِ قائِم عاِلِم ُمْنِصٍف ٱْلُمت ع دِّ ْغِربِيَّ اً، و  هُ بِم  نا بِهِ زاز  ٱْفتِخار  ُز تِِه ي ْبقى راِسخاً، و   واِجب  يُع ّزِ

بيِب.  ْغِربِنا ٱْلح  نا إِلى م  دُ ٱْنتِماء  ّطِ يُو  ط نِيَّت نا، و   و 
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ً حالِ  لُ م  عْ أ   ،رِ مْ عُ لْ ٱ ن  مِ  الثين  لثَّ ٱو   ةِ د  لواحِ ٱفي  نا شاب  ، أ  مي ياسينُ سْ اِ     نا أ  . مِ عال  في ٱلْ  ةِ ي  وِ دْ أْل  لِ  ةِ ع  زٍّ و  مُ ٱلْ و   ةِ ج  تِ نْ مُ لْ ٱ كاتِ رِ لشَّ ٱ مِّ ه  أ   دِ ح  في أ   يا

 ر  ف  سَّ لٱلي  تْ ل  وَّ خ   ج  تائِ ن  لىع   تُ لْ ص  ح   نْ ى أ  لإِ  تُ دْ ه  ت  جْ ٱو   دٍّ جِ بِ  تُ لْ مِ ع   .لِ م  ع  لْ ٱفاني في لتَّ ٱ، و  الِص خْ إْلِ ٱ ئ  بادِ سي م  فْ في ن  تْ خ  سَّ ر   ةٍ ل  عائِ  نْ مِ 

 ةِ ب  غارِ م  لْ ٱالئي م  زُ لِ  قولون  كانوا ي  ، و  القيخْ أ  بِ و   ّيِ راسِ لدِّ ٱ واي  ت  سْ مُ بِ  شيدون  يُ  تي في باريس  ذ  ساتِ أ   . كان  سانْ ر  في ف   ةِ راس  لدِّ لِ  جِ خارِ لى ٱلْ إِ 

ً  مْ كُ يْ د  ل   نَّ أ  بِ  خورين  كونوا ف  ت   نْ أ   بُ جِ ي   ً بِ رِ غْ م   شابّا ً ني دافِ ح  ن م   مْ هُ المُ ك   .ياسين   ل  ثْ مِ  يّا . فيد  لى ه  إِ  صولِ وُ لْ ٱ لِ جْ أ   نْ مِ  ةِ ر  ثاب  مُ ٱلْ و   فاحِ كِ لْ لِ  ر  ب  كْ أ   عا

 ُ ُ  تُ فْ ّظي  صاد  ح   نِ سْ حُ لِ  نْ كِ ل  ، و  عِ ضْ و  لْ ٱ ع  م   ةٍ هول  سُ بِ  مْ جِ س  نْ أ   مْ ل  و   ؛عيبْ ط  بِ  جوالً خ   تُ نْ كُ  دْ ق  ، ف  ةً ل  هْ س   نْ كُ ت   مْ ل   ة  ب  رْ غُ لْ ٱ نَّ أ   رُ كِ نْ ال أ ً أ  بين  يِّ ط   ناسا

 تي. ب  رْ دوني في غُ ساع  

ُ ةِ س  د  نْ ه  لْ ٱتي في راس  دِ  تُ لْ واص       ج  لِ أ   نْ أ   و  هُ  دِ ل  ب  لْ ٱذا لى ه  إِ  ةِ ر  جْ هِ لْ ٱ ن  مِ  ساسُ أْل  ٱفي د  ه   كان   دْ ق  . ل  "شيكتْ " ةِ يَّ هورِ مْ جُ بِ  لِ م  ع  لْ لِ  تُ لْ ق  ت  نْ ٱ مَّ ، ث

 ٍص ص  خ  في ت   ةٍ ر  بْ ذا خِ  نْ كُ أ   مْ نا ل  أ  . ف  ةِ ك  رِ ٱلشَّ  هِ ذِ ه  بِ  لِ م  ع  لْ لِ  تُ مْ دَّ ق  ّما ت  ، ل  ضيف  ر   مَّ ت   فِ س  أْل  لِ  نْ كِ ل  ، و  ةِ ي  وِ دْ أْل  ٱ زيعِ وْ ت  و   تاجِ نْ إِلِ  ةً بير  ك   ةً ك  رِ ش  

 ٱ عِ وْ لنَّ ٱ ن  ني مِ نَّ ، أِل  ل  م  أْل  ٱ دِ قِ فْ أ   مْ ل   ك  لِ ذ   نْ مِ  مِ غْ لرَّ ٱبِ ، و  نٍ يَّ ع  مُ 
ً د  ه   ع  ض  ذا و  ذي إِ لَّ ، ديدٍ ج   نْ مِ  ةِ راس  لدِّ لِ  تُ دْ عُ  .هِ يْ ل  إِ  صولِ وُ لْ لِ  د  جاه   هِ يْ ن يْ ع   مام  أ   فا

حيلٌ تَ س  مُ  ءَ ي  ال شَ   

غاِرب ةِ  ْغِربِي  ف ْخر  ِلْلم   م 
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ُ س   ةً ب  عْ شُ  س  رُ دْ أ   نْ أ   تُ رْ ت  خْ ٱف    ة  ي  اتِ لذّ ٱتي سير   تُ لْ س  رْ تي أ  راس  دِ  تُ يْ ه  نْ أ   نْ أ   د  عْ ب   لِ عْ فِ لْ ٱبِ ، و  ةِ ك  رِ لشَّ ٱ ك  لْ في تِ  بٍ ِص نْ لى م  ع   صولِ حُ لْ ٱ ن  ني مِ نُ كِّ م  ت

ُ سْ ٱ، ف  ةِ ك  رِ لشَّ ٱلى إِ  ً لْ حُ  ن  آْل ٱ تُ قْ قَّ ح   .بوليق   مَّ ت   واراتِ حِ لِ ٱ ن  مِ  ةٍ ل  سِ لْ سِ  د  عْ ب  ولى، و  أْل ٱ لِ م  ع  لْ ٱ ةِ ل  قاب  مُ  راءِ جْ إِلِ  رِ وْ ف  لْ ٱلى ع   عيتُ دْ ت ً هِ مُ  ما  نِ يْ ب   نْ مِ  ّما

 واتٍ ن س   د  عْ ب  ، و  م  وْ ي  لْ ٱنا ها أ  و   .ةٍ جيز  و   ةٍ دَّ مُ  د  عْ ب   ديرٍ قْ ت   ةِ ز  لى جائِ ع   تُ لْ ص  ني ح  نَّ أ   ةِ ج  ر  د  لِ  ةِ ك  رِ لشَّ ٱ هِ ذِ في ه   واي  ت  سْ مُ بِ  شيدُ يُ  ل  كُ لْ ٱالمي، و  حْ أ  

ُ يْ ض  ق   ُ بْ عي خِ م   الً ني حامِ ط  لى و  إِ  عودُ أ   رِ ج  هْ م  لْ ٱها في ت ً شْ م   ز  جِ نْ راتي أِل  .الديبِ بِ  ةِ ي  مِ نْ لتَّ ٱ راِش وْ في أ   هِ بِ  طُ رِ خ  نْ أ   روعا
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 .الّلٍ ني م  واحي ب  ض  بِ  ةٍ ي  رْ  في ق  رَّ قِ ت  سْ ي  لِ  بُ يِّ لطَّ ٱ حاج  لْ ٱ ، عاد  رِ ج  هْ م  لْ ٱ الدِ في بِ  ةً ن س   الثين  ث   تْ دام   ةٍ ب  يْ غ   د  عْ ب     

 ةِ فاو  ح  ٱلْ  نِ سْ حُ بِ  بِ رِ غْ م  لْ ٱلى إِ  مْ هِ تِ د  وْ ع   ناء  ثْ أ  جيكا لْ ب  بِ  قيمين  مُ لْ ٱ هُ فاد  حْ القي أ  . يُ هِ رِ مُ عُ  نْ مِ  عيناتِ بْ لسَّ ٱفي  لِّ لظِّ ٱ فيفُ خ   ل  جُ ر   بُ يِّ لطَّ ٱ حاج  لْ ا     

 .ةِ ب  رْ غُ لْ ٱ بِب لدِ  ةِ ريف  لطَّ ٱ هِ راتِ غام  مُ  ض  عْ ب   دُ رُ سْ ي   و  هُ ، و  ةُ يَّ وِ فْ ع  ٱلْ  فادِ ح  أْل  ٱ كاتُ ح  ض  و   ،ةُ يَّ لِ عائِ لْ ٱ ةُ مَّ للَّ ٱ ويهِ هْ ت  سْ ت   مْ ك   .ةِ عاب  لد  ٱ روحِ بِ و  

 :هِ ْلساتِ دى ج  حْ في إِ  بُ يِّ لطَّ ٱ حاج  لْ ٱ قولُ ي  

ً راعِ  تُ لْ غ ت  شْ ٱ، و  نواتٍ س  لِ  ةِ يَّ بِ رْ غ روبّا ٱلْ أو دانِ لْ بُ  ن  يْ ب   تُ قّلْ ن ت   - ً ظِّ ن تّى مُ ح  و   قارِ بْ أْل  ٱو   نامِ غْ أْل  لِ  يا  هُ نَّ أ  ك  و   رُ غ صْ ٱأْل   فيدُ ح  ٱلْ  ه  ق  هْ ق  . التِ بْ ط  سْ إْلِ لِ  فا

 .ةً ت  كْ نُ  ع  مِ س  

 : الً قائِ  هُ الم  ك   د  ج  لْ ٱ ل  واص  

 ماً ع  طْ م   تُ حْ ت  ت  فْ ٱ، ةِ يَّ قانونِ لْ ٱتي يَّ عِ ضْ و   ةِ ي  وِ سْ ت   د  عْ ب  و   .عِ صانِ تّى ٱلم  ح  و   ناءِ بِ ٱلْ  عٍ واقِ م  و   عِ ارِ زم  لْ ٱفي  تُ لْ غ ت  شْ ٱجيكا" لْ "ب   ماي  د  ق   تْ ئ  طِ ّما و  ل  و   -

 ."ة  ّطوم  ف   ةِ لَّ تي "الج  وْ ز   ةِ د  سان مُ تي و  يم  زع   لِ ضْ ف  ، بِ ةً فير  و   واالً مْ أ   يَّ ل  ع   تْ رَّ د  أ   ة  غير  ص   ة  ل  قاو  مُ  ي  هِ ، و  ّيِ بِ رِ غْ م  لْ ٱ خِ بْ لطَّ لِ 

ُ  ةُ ح  رِ م  لْ ٱ هُ روحُ ، ف  ةِ ق  وِّ ش  مُ لْ ٱ دِّ ج  لْ ٱ حاديثِ أ  بِ  فادُ حْ أْل  ٱ ع  ت  مْ ت  سْ ٱو   راتُ حاِض لْ ٱ ساءُ لنِّ ٱ تِ م  س  ت  بْ اِ      .ةً ج  هْ ب   هِ ماتِ لِ لى ك  في ع  ضْ ت

 :هِ لِ وْ ق  بِ  ةٍ ب  غارِ م   رين  هاجِ في مُ  ماس  ح  ٱلْ  ع  ر  ز   ف  يْ ك   حاج  لْ ٱ رُ ذكَّ ت  ي  

ُ كُ  ناء  ب  زُ  طابِ قْ تِ سْ اِل تي، و  ل  قاو  مُ  تاحِ تِ فْ ٱ د  عْ ب   ريمٍ ك   قٍ زْ رِ بِ  يَّ ل  ع   للُ ٱ نَّ م   -  رين  هاجِ مُ  نْ ع   ثِ حْ ب  لْ ٱ، و  مِ ع  طْ م  لْ ٱ سيعِ وْ وى ت  سِ  يَّ ل  ع   ما كان   رٍ ث

ُ  ةٍ ب  غارِ م   ُ عي ح  م   مْ هُ ل  غِّ ش  أِل  .ةٍ يَّ تِ ذا التٍ قاو  مُ  ةِ قام  إِ بِ  ليثْ مِ  وِ ذْ ح  لْ ٱلى ع   مْ هُ ع  جِّ ش  تّى أ

ُ حاّجِ لْ ٱ هُ جْ و   شَّ ب      ُ  نْ في أ   ل  م  لّي أ  كُ و   بِ رِ غْ م  لى ٱلْ إِ  تُ دْ عُ  :الً قائِ  بِ رِ غْ م  لْ ٱلى إِ  هِ تِ د  وْ ع   نْ ع   هُ ديث  ح   مَّ ت  أ   مَّ ، ث  ح  ت  فْ أ   نْ أ   تُ رْ رَّ . ق  ويرِ طْ لتَّ ٱبِ  م  ساهِ أ

ُ  ةً ل  قاو  مُ   عِ مْ ج  بِ  قوم  ن  نْ أ   ةُ ر  كْ فِ لْ ٱ تِ ، كان تونِ يْ لزَّ ٱ جارِ شْ أ  بِ  ة  يَّ نِ نا غ  ت  ق  ط  نْ م   نَّ ما أ  بِ . و  ةِ طال  بِ لْ ٱ ةِ ب  حار  مُ و   غالِ تِ شْ اِل ٱ ن  مِ  ةِ ق  ط  نْ م  لْ ٱ باب  ش   نُ كِّ م  ت

ً فِ ت  رْ مُ  بُ ل  لطَّ ٱ . كان  جِ خارِ لْ لِ  هِ ديرِ صْ ت  و   هِ رِ صْ ع  و   تونِ يْ ٱلزَّ  في  ماٍس ح  بِ  لُ غِ ت  شْ ت   ةً يَّ لِ خ   لُ كِّ ش  نا نُ رْ ما ِص  عان  رْ سُ ، و  تونِ يْ لزَّ ٱ تِ يْ لى ز  ع   عا

 . مارِ ٱلثِّ  دِ و  جْ أ   نْ ع   ثِ حْ ب  ٱلْ 

 .مِ عال  لْ ٱوى ت  سْ لى مُ ع   ّيٍ بِ رِ غْ م   جٍ ت  نْ مُ بِ  ريفِ عْ لتَّ ٱنا بِ مْ ساه  و   صادِ تِ قْ اِل ٱ ة  ل  ج  نا ع  رْ د  أ     
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ُ  ليلِ ج  لْ ٱ دِ بْ ع   نُ بْ  رُ مي ناِص سْ ، اِ ي  بِ رِ غْ نا م  أ       ةِ اي  لرّ ٱ عِ ضْ و  و   ،ت  ريسْ إيفِ  لِ ب  ج   مِ عال  لْ ٱفي  ةٍ مَّ لى قِ عْ أ   قِ ل  س  في ت   تُ رْ كَّ ف  ، ف  ة  ر  غام  مُ لْ ٱ ب  حِ أ

ً يْ ش   ع  ن صْ أ   نْ أ   تُ دْ ر  أ   . لِ ب  ج  لْ ٱ ةِ مَّ قِ  لىع   ةِ يَّ بِ رِ غْ م  لْ ٱ ُ  تيلَّ ٱ ةِ اض  يلرِّ ٱ هِ ذِ ه   في ديل  ب  لِ  ئا   ها.لُ زاوِ أ

ً عْ ص   كونُ ي  س   ك  لِ ذ   نَّ أ   مُ ل  عْ أ      ُ  دْ ق  ل   .رِ خاطِ م  لْ ٱ ةِ سوب  حْ م   رُ يْ غ   ة  ر  غام  مُ  هِ ذِ ه  ف   .اتِ دادعْ تِ سْ اِل ٱ ةِ داي  بِ  ل  بْ ق   ثيراً ك   ك  لِ ذ   في تُ رْ كَّ ف  و   ،اً دّ جِ  با  د  د  ع   ي  فِّ وُ ت

 .اّصٍ خ عٍ وْ ن  نْ مِ  داداً عْ تِ سْ ٱ بُ لَّ ط  ت  ت  و   ،اً دّ جِ  ة  ب  عْ ص   ناك  هُ  ةُ يَّ ناخِ مُ لْ ٱ روفُ لظ  ٱو   ،ت  ريسْ إيفِ  ةِ مَّ قِ   لىع   اِس لنّ ٱ ن  مِ  بير  ك  

ُ  بالٍ جِ  في تُ دْ د  عْ ت  سْ ٱ نِ أ   د  عْ ب      ُ  تْ قال   تي:ل  عائِ  تُ عْ دَّ و   ،ت  سْ يرإيفِ  هُ بِ شْ ت  نْ مِ  نْ كَّ م  ت  ت   مْ ل   ذاإِ  ،رِ خاطِ م  لْ ٱ لىإِ  ك  سِ فْ ن بِ  مِ رْ ت   الو   ك  سِ فْ ن بِ  نِ ت  عْ اِ  :يمّ أ

 .ةٍ جاع  ش  بِ  ك  تِ مَّ هِ مُ  يف جاح  لنَّ ٱ ت  لْ حاو   ك  نَّ أ    م  ه  أْل  ٱف   .ك  دِ ل  ب   لىإِ  عْ جِ رْ اِ  ،مِ عال  لْ ٱ في ةٍ مَّ قِ  لىعْ أ   قِ ل  س  ت  

ً عازِ  تُ نْ كُ  نينَّ كِ ل      ً يّ ثانِ  ةِ يَّ بِ رِ غْ م  لْ ٱ ةِ ي  الرّ ٱو   ةِ ب  غارِ م  لْ لِ و   ،الً وَّ أ   موحيطُ  قيقِ حْ ت  لِ  لِ ب  ج  لْ ٱ ةِ مَّ قِ  إِلى صولِ وُ لْ ٱ لىع   ما  طارِ م   نْ مِ  تُ قْ ل  ط  نْ اِ  .ا

ُ ٱ ةِ موع  جْ م  لْ ٱ ع  م   تُ يْ ق  ت  لْ اِ  .يبالِ لنّ ٱبِ  دومونْ كاتْ  لىإِ  ك  لِ ذ   د  عْ ب   ،ةِ يَّ دِ نْ هِ لْ ٱ هيلْ يودِ نْ  لىإِ  مَّ ث   نْ مِ و   ن  دُ نْ لُ  لىإِ  ضاءِ يْ ب  لْ ٱ  نْ مِ  نُ وَّ ك  ت  ت   تيلَّ ٱ ناك  هُ  رىخْ أْل

 .ت  ريسْ إيفِ  عيم   قون  لَّ س  ت  ي  س   ،داً رْ ف   20

 يالدبِ  ةِ راي   نْ مِ  ل  ع  جْ ، أِل  نِ جيسِ وكْ ٱأْل  ة  لَّ قِ و   س  قارِ لْ ٱ د  رْ ب  ٱلْ  تُ عْ صار  ، و  ة  يَّ قاسِ لْ ٱ ة  يَّ بيعِ لطَّ ٱ روف  لظ  ٱو   ض  ر  م  لْ ٱو   ماء  غْ إْلِ ٱو   ب  ع  لتَّ ٱ تُ مْ قاو     

 .ت  ريسْ إيفِ  لِ ب  ج   ةِ مَّ لى قِ ها ع  ع  ض  أ  ، و  المِ عْ أْل  ٱ ن  يْ لى ب  عْ أْل  ٱ

 2013ت. يوليوز مغربي على قمة إيفريس… جريدة  الصباح. ناصر بن عبد الجليل                                          

 

 11، 10، 9، 8، 7األسابيع:  ثانيةالنصوص السماعية للوحدة ال مكون التواصل الشفهي

َدةٌ َمي مونَةٌ   َعو 

ِة أَع لى َجبَل  ٱرايَةُ   ل َمغ ِرِب َعلى قِمَّ
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 النص السماعي األول:

 

 

 

 

 

 طور  ها سُ نَّ أ  ك   فوفٍ في صُ  ةِ قيف  ٱلسَّ  ت  حْ ت   ة  م  ظَّ ن مُ  ي  اسِ رك  لْ ٱ، و  ة  توح  فْ م   ةِ س  ر  دْ م  لْ ٱ وابُ بْ ، أ  ر  بِ نْ و  نُ  رِ هْ ش   نْ مِ  رين  شْ عِ لْ ٱ مِ وِ ي  لْ ٱ ةُ بيح  ها ص  نَّ إِ    

 .ةِ فول  لط  ٱ نِ ع   اتِ بارعِ لْ ٱ ض  عْ ب  و   يونيسيفِ لْ ٱ ةِ م  ظَّ ن مُ  عار  شِ  لُ مِ حْ ت   تاتٍ الفِ بِ  ة  ن يَّ ز  مُ  حيطانُ لْ ٱ، و  ة  ر  طَّ س  مُ 

 ج  نام  رْ ب   هُ ناء  ثْ أ   تْ م  دَّ ، ق  ةٍ صاح  ف  و   ةٍ ك  نْ حِ ها بِ ب  طاخِ  جلُ ت  رْ ت   ي  هِ و   ضورِ حُ لْ ٱ ع  سامِ م   ةُ غيث   تْ ل  ه  ذْ ما أ  د  نْ ، عِ يونُ عُ لْ ٱ تِ عَّ ش  أ  و   كونُ لس  ٱ مَّ ع     

 ة  وع  مجْ م   تْ م  دَّ ق  ت   .الميذِ لتَّ لِ  عبيرٍ ت  و   داعٍ بْ إِ  ة  واح   ةُ ب  ش  خ  لْ ٱ تِ ى صار  تّ ح   ة  دود  عْ م   قُ قائِ الّ د  إِ  ي  ما هِ و   .لِ فْ لطِّ ٱ قوقِ حُ لِ  ّيِ مِ عال  لْ ٱ مِ وْ ي  لْ ٱبِ  فالِ تِ حْ اِل ٱ

  ةٍ ع  وْ ر  بِ  تْ دَّ أ  و   ياتِ ت  ف  لْ ٱ ن  مِ 
ُ  :ة  شود  نْ أ

ُ ح  نُ  فال  طْ أْل  ٱ نُ حْ ن  ً س   قولُ ن و     مْ ــــــــيـّيـكـ  اـــــــــــــــــالمس   الما

ً ا حُ وْ ق  لْ ي   نْ أ     مْ كُ يْ ل  ع   فالِ طْ أْل  ٱ قِّ ح   نْ مِ   اـــــــــــــــــنانح  و   بّا

ُ ٱو   باءُ آْل ٱ ل  فاع  ت      تْ ظ  تّى ح   قاتِ فيصْ لتَّ ٱ نِ فوا ع  قَّ و  ت   نْ ما إِ ، و  ةٍ ماس  ح  بِ  ِض رْ ع  لْ ٱ ع  م   هاتُ مَّ أْل ُ  ه ر   لون  مِ حْ ي   مْ هُ و   ياتِ ت  ف  لْ ٱو   نِ ياتْ فِ لْ ٱ ن  مِ  ة  لَّ ث

ً ج   لْ فِ ت  حْ ن : "لِ هايْ ل  ع   تْ ب  تِ كُ  ةً بير  ك   ةً ت  الفِ   ".لِ فْ لطِّ ٱ قوقِ حُ لِ  ّيِ مِ عال  لْ ٱ مِ وْ ي  لْ ٱبِ  ميعا

 .مانِ أْل  ٱو   نانِ ح  لْ ٱبِ  عِ ت  م  لتَّ ٱ، و  ياةِ ح  لْ ٱفي  ق  ح  لْ ٱ هُ ل   لٍ فْ طِ  ل  : كُ ةُ ريم  ك   تْ قال   -

 .ةِ ئ  يِّ لسَّ ٱ ةِ ل  عام  مُ لْ ٱو   يزِ يِ مْ لتَّ ٱ ن  مِ  ةِ ماي  حِ لْ ٱ، و  ةٍ يَّ وِ هُ و   ةٍ يَّ سِ نْ جِ و   مٍ سْ ٱفي  ق  ح  لْ ٱ هُ ل   لٍ فْ طِ  ل  :  كُ ـد  مَّ ـح  مُ  قال   -

 .ةٍ ن زِ تَّ مُ  ةٍ ي  ذِ غْ ت  ، و  الجِ عِ لْ ٱو   ةِ حَّ لّصِ ٱفي  ق  ح  لْ ٱ هُ ل   لٍ فْ طِ  ل  : كُ ةُ يَّ م  سُ  تْ قال   -

 .بيرِ عْ لتَّ ٱو   ةِ ف  رِ عْ م  لْ ٱو   مِ ل  ع  لت  ٱفي  ق  ح  لْ ٱ هُ ل   لٍ فْ طِ  ل  : كُ مال  ج   قال   -

 .فيهِ رْ لتَّ ٱو   بِ لعِ لَّ ٱو ةِ اح  لرّ ٱو   ةِ يَّ بِ رْ لتَّ ٱفي  ق  ح  لْ ٱ هُ ل   لٍ فْ طِ  ل  رى: كُ سْ يُ  تْ قال   -

 .ةٍ خاصَّ  الجاتٍ قّي عِ ل  ت   ق  ح   هُ ، ل  ةِ يَّ دِ س  ج  لْ ٱوِ أ   ةِ يَّ لِ قْ ع  لْ ٱ راتِ دْ قُ لْ ٱ ِض عْ ب   نْ مِ  رومٍ حْ م   لٍ فْ طِ  ل  : كُ فُ يوسُ  قال   -

 .لِ وائِ أْل  ٱ فين  ع  سْ مُ لْ ٱ نِ يْ ب   نْ مِ  كون  ي   نْ أ   ةٍ يَّ بيعِ ط   ث  وارِ ك   قوعِ وُ  ةِ في حال   ق  ح  لْ ٱ هُ ل   لٍ فْ طِ  ل  : كُ فاءُ و   تْ قال   -

 : ميعِ ج  لْ ٱ باه  تِ نْ ٱ تِ ثار  أ   ةً ت  الفِ  لُ مِ حْ ي   و  هُ و   ي  لِ ع   ل  خَّ د  ت  

-  ُ  .ناقوقِ حُ  لِ كامِ بِ  ع  تَّ م  ت  ن لِ  باتِ واجِ لْ ٱ هِ ذِ ه  بِ  قوم  ن  نْ أ   مْ كُ دُ عِ ، ن ةُ روا يا ساد  ظُ نْ ا

 .مْ هِ جاحِ ن  نْ مِ  كاتُ شارِ مُ لْ ٱو   كون  شارِ مُ لْ ٱشى ت  نْ ٱ، و  ّيٍ لِ ع   ل  خ  د  ت   هورُ مْ جُ لْ ٱ ن  س  حْ ت  سْ اِ 

ُ د  يِّ لسَّ ٱ تِ م  ت  خ       ع  زَّ و   ، في حينٍ ةِ س  ر  دْ م  لْ ٱ ِض رِ عْ م   ةِ يار  زِ لِ  مْ هُ تْ ع  د  ، و  ضورِ حُ لْ ٱلى ع   الميذِ لتَّ ٱ ياء  لِ وْ فيها أ   تْ ر  ك  ش   ةٍ م  لِ ك  بِ  فال  تِ حْ اِل ٱ ةُ دير  مُ لْ ٱ ة

 .لِ فْ لطِّ ٱ باتِ واجِ و   قوقِ حُ  مَّ ه  أ   م  ضُ ت   يّاتٍ وِ طْ م   الميذُ لتَّ ٱ

 ي التشريع المغربيّ حقوق الطفل ف                                                                                      

  -بتصّرف  -لود العطار إعداد : ذ مي                                                                                     

 النص السماعي الثاني:

 

 

 

 

ُ د  نْ عِ     ً فْ دِ  ر  ث  كْ أ   ن  ماكِ أ   جاهِ تِّ ٱبِ  ةِ ر  هاجِ مُ لْ ٱ يورِ لط  ٱ راب  سْ أ   دُ شاهِ ما ت . V فِ رْ ح   لِ كْ لى ش  ع   طيرُ ماذا ت  لِ  لُ ساء  ت  ما ت  بَّ ، رُ ءِ تالشِّ ٱ لِ صْ ف   ةِ ي  ِض مْ ت  لِ  ئا

زِّ ٱ بِ رْ سِ  رانِ ي  ط   نْ مِ  لِ كْ لشَّ ٱذا ه  بِ  .ةٍ ل  زِ ع  نْ ها مُ دِ حْ و  لِ  ةٍ زَّ و  إِ  ل  كُ  تْ طار   وْ فيما ل   هِ رانِ ي  ط   ةِ وَّ قُ  نْ مِ  ب  رْ لسِّ ٱ زيدُ ي   V لِ كْ لى ش  ع   ران  ي  لطَّ ٱ نَّ إِ  و   إْلِ

ُ نْ إِ  كونُ ت   نُ عاو  ت  ما ن د  نْ نا عِ نَّ ، أ  فال  طْ أْل  ٱ نُ حْ ن  مُ لَّ ع  ت  ن   .ل  ه  سْ أ  و   ع  ر  سْ أ   ةٍ صور  نا بِ دافِ هْ أ   لىنا إِ لُ يوِص  ريقٍ ف  ك   لُ م  ع  لْ ٱ، ف  مَّ ه  أ  و   ر  ب  كْ نا أ  جازات

ُ  حين       ن  مِ  فيد  ت  سْ تّى ت  ح   بِ رْ لسِّ ٱلى إِ  ةٍ ع  رْ سُ بِ  ودُ عذا ت  ، لِ ة  حيد  و   ي  هِ و   رانِ ي  لطَّ ٱ ةِ عوب  صُ و   واءِ ه  لْ ٱ ةِ م  قاو  مُ بِ  رُ عُ شْ ت  س   ب  رْ لسِّ ٱ ة  زَّ و  إِ  رُ غادِ ت

ّ ااِل و   جام  سِ نْ اِل ٱ نَّ أ   مُ لَّ تع  ذا ن ه  بِ ها. و  مُ دِّ ق  ي يُ تلَّ ٱ ةِ يَّ ماعِ ج  لْ ٱ ةِ اق  لطّ ٱ لى إِ  صول  وُ لْ ٱو   ةً ليل  ق   ة  ذول  بْ م  لْ ٱ هود  جُ لْ ٱ لُ ع  جْ ، ي  هِ سِ فْ ن  جاهِ تِّ اِل ٱلى ع   فاق  تِ

 . سيراً ي   دافِ هْ أْل  ٱ

زِّ ٱ ن  مِ  بِ رْ لسِّ ٱ دُ قائِ  ب  عِ ت   مالَّ كُ     و  زَّ ٱ نَّ أ   لُ عْ لفِ ٱذا نا ه  مُ لِّ ع  ال يُ . أ  ب  رْ لسِّ ٱ د  قوي   نْ أ  بِ  هِ رِ يْ غ لِ  ح  م  س  ، و  ةِ ياد  قِ لْ ٱ زِ ك  رْ م   نْ ع   ع  راج  ، ت  إْلِ و   قُ رِّ ف  ال يُ  إْلِ

ُ  وْ أ   رٍ ك  ذ   ن  يْ ب   . ك  نْ مِ  رُ د  قْ أ   و  هُ  نْ م  لِ  ك  ع  قِ وْ م   كْ رُ تْ ، اِ بُ ع  تْ ت   . حين  هِ عِ وْ ن نّا ال بِ مِ  درِ ق  أْل  لِ  يارُ تِ خْ اِل ٱ؟ ف  بِ رْ لسِّ ٱ ةِ ياد  ، في قٍ عيفٍ ض   وْ أ   ّيٍ وِ ق   وْ ثى أ  نْ أ

 . ع  ناجِ و   ي  إيجابِ  ر  مْ أ   ييرِ سْ لتَّ ٱ ة  يَّ ؤولِ سْ م   ل  ادُ بت   نَّ ها. إِ لِّ لى ح  ع   ر  قادِ لْ ٱ ك  ر  يْ غ   لْ كِّ و   ها،ل  ح   ك  يْ ل  ع   ر  ذَّ ع  ت   ةً ل  كِ شْ مُ  ت  هْ ذا واج  إِ و  

ز  ٱ طيرُ ما ي  د  نْ عِ     و   ها.سِ فْ ن  ةِ ع  رْ لس  ٱ ةِ ج  ر  د  بِ   ظ  فِ ت  حْ تّى ت  ، ح  ةِ م  دِّ ق  مُ لْ ٱفي  ةِ جود  وْ م  لْ ٱ يورِ لط  ٱ جيعِ شْ ت  لِ  واتاً صْ أ   رُ دِ صْ يُ  هُ نَّ إِ ف   بِ رْ لسِّ ٱفي  إْلِ

ّ ؤ  يُ  جيعُ شْ لتَّ ٱو   ةُ جاع  لشَّ ا   .جِ تائِ لنَّ ٱ لِ ض  فْ أ   قيقِ حْ لى ت  دّي إِ ؤ  يُ و   فوس  لن  ٱ زُ فِّ ح  يُ  جيع  شْ لتَّ ٱ نَّ أ   فالُ طْ يا أ   مُ لَّ ع  ت  ذا ن ه  بِ و    .مِ د  ق  لتَّ ٱ ةِ ج  ر  لى د  ع   رانِ ثِ

ُ  وْ أ   ة  زَّ و  إِ  ضُ ر  مْ ما ت  د  نْ عِ     ُ ح   يات  ر  خْ أُ  ّزات  و  إِ ها عُ ب  تْ ، ت  بِ رْ لسِّ ٱ ةِ ر  غاد  لى مُ  إِ ر  ط  ضْ ت  و   ياءِ عْ إْلِ ٱبِ  صابُ ت ها ع  قى م  بْ ت  . و  ميهاحْ ت  ها و  د  عِ ساتّى ت

ُ  وْ أ   موت  ت   نْ لى أ  إِ  ُ  وْ أ   بِ رْ لسِّ ٱبِ  ق  ح  لْ ت  ها لِ ت  ل  حْ رِ  ل  واِص ت ً رْ سِ  ن  وِّ ك  ت  .V فِ رْ ح   لِ كْ ش   لىع   ر  آخ   با

 م  ظ  عْ أ   قُ قِّ ح  نُ و   عابِ لّصِ ٱلى ع   بُ لَّ غ ت  ن نا س  نَّ إِ ، ف  الفاتُ تِ خْ اِل ٱ تِ ما كان هْ م   ريقِ ف  لْ ٱ روحِ بِ  ل  م  ع  لْ ٱنا عْ ط  ت  سْ ٱذا نا إِ نَّ أ   مُ لَّ ع  ت  ن  لِ فاِض لْ ٱ لوكِ لس  ٱذا ه  بِ و     

ً قى م  بْ ن لِ  .جازاتِ نْ إْلِ ٱ  .ةِ ر  عْ و  لْ ٱ ياتِ دِّ ح  لتَّ ٱو   ةِ دَّ لشِّ ٱ قاتِ وْ في أ    عين  مِ ت  جْ مُ  عا

 

 -بتصّرف  -يوتيوب  عالم الحيوان                                                                                     

 النص السماعي في أسبوع التقويم:

 لِ ف  لطِّ ٱ قوقِ حُ لِ  يُّ مِ عالَ ل  ٱ مُ و  يَ ل  اَ 

َوزِّ ٱِلنَتَعَلَّم  ِمَن  ِ  إل 
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قال  ل ُهْم:ٱْلعُروِض أ مام  ٱْلُمديُر في قاع ِة ٱ ف  ق  و       لتَّالميِذ، و 

م  ل كُْم إِْخوان كُُم ٱأ ْبنائي  - حين  ِلت ْمثيلِ ٱأْل ِعّزاُء، يُْسِعدُني أ ْن أُق دِّ ّشِ ْفِل، و  ٱ ب ْرل مانِ  كُْم فيْلُمت ر  ْول  لَّذٱلّطِ ً ح  مون  ع ْرضا اقِيَِّة اِلتِّفٱين  س يُق دِّ

رُ ٱْلعال ِميَِّة ِلُحقوِق ٱ هُْم: ا لتِّْلميذُ عُم  ْفِل. أ ْرجو أ ْن ت ْنت بِهوا إِل ْيِهْم، و  ناُن ِمن  لتِِّلميٱلّساِدِس، و  ٱْلِقْسِم ٱ ِمن  لّطِ لتِّْلميذُ ٱْلخاِمِس، و  ٱْلِقْسِم ٱذ ةُ ح 

 لّرابِعِ.ٱْلِقْسِم ٱإِدْريُس ِمن  

ُر ف ْوق  لتِّلْ ٱ ف  ق  و      ، قائاِلً:ٱميذُ عُم  ه  ِلْلحاِضرين  جَّ ت و  ِة و   ْلِمن صَّ

ْول  ب  ٱْلب ْحِث ٱْلِكراُم، ِإْخواني أ خواتي. ه ِذِه ن تائُِج ٱأ ساتِذ ت نا  - فْ ٱاقِيَِّة ُحقوِق تِّفٱوِد  ْعِض بُنلَّذي قُْمنا بِِه ح  ُن اِلتِّفاقِيَّة  ت ت ض  ٱِل. إِنَّ ه ِذِه لّطِ مَّ

ثُِّل ُحقوق   ْمسين  مادَّةً تُم  خ  ق ِد ٱأ ْرب عاً و  وادَّ ت ت ع  ٱأْل ْطفاِل، و  ْفِل في ٱّقِ لَّها بِح  لَُّق كُ ْخت ْرنا ل كُْم م  ياةِ لْ ٱلّطِ  لسَّعيد ةِ.ٱح 

ناُن     خاط ب ِت ٱط ل ب ْت ح  ة ، و   ْلحاِضرين  قاِئل ةً:ٱْلك ِلم 

لُ  - يٍِّز تُْعِلنُهُ ه ِذهِ أ وَّ ّقٍ ُمت م  ق  ٱ ح  ْفِل في ٱاِلتِّفاقِيَّةُ هُو  ح  ياةِ، ٱلّطِ ق  في ٱناك  ْنِسيَِّة، ثُمَّ هُ ْلجِ ٱ، و  اِلْسمِ ٱو  ْلح  ِة، ف ِلكُّلِ ٱْلح  ح  ق  في ٱْطفاِل أْل  ٱلّصِ ْلح 

يِّد ةٍ.ٱ ٍة ج  ت عِ بِِصحَّ  لتَّم 

ق  في  - ، لتَّْعليمِ ٱموا ِمن  اقٍَّة ُحرِ ماٍل شِحماي ِة ض روِري  ِلكُّلِ ِطْفٍل، هُناك  أ ْطفال  ي قومون  بِأعْ لْ ٱقال  إِدْريُس: ا ْلح  ضوا ِلحواِدث  ت ع رَّ ، و 

قَُّهْم في  أ ْحياناً ف ق دوا ح  ياةِ.ٱو   ْلح 

ه  ٱب ْعد  إِْلقاِء     جَّ ُمناق ش تِِه، ت و  ميعِ بِك ِلم  ٱْلع ْرِض و  :ِة شُْكٍر، ف  ْلُمديُر ِلْلج   قال 

ع سى أ ْن ي ْحت ِرم   - لوا ج  ٱعال ِم. و  لْ ٱقاعِ بِ أْل ْطفاِل في ُمْخت ِلِف ٱلنّاُس ُحقوق  ٱن ِعم  س ْعيُكُْم يا أ ْبنائي، و  ميل ةً آْلن  ت ف ضَّ ً ج  ً ِلن ْرسُم  ُرسوما ميعا

ِذِه  ةً بِه  ُمع بِّر   لسَّعيد ةِ.  ٱْلُمناس ب ِة ٱو 
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ُ  لِّ كُ  ة  هاي  نِ  ة  يَّ طِ سائِ و  لْ ٱ ة  ب  ت  كْ م  لْ ٱ تادُ رْ ت   ةُ ش  عائِ  تْ كان     لى ع   تْ ط  غ ما ض  لَّ كُ  تْ ان . كغوفِ لشَّ ٱ باب  كِ نْ ٱ حاسوبِ لْ ٱلى ع   ب  ك  نْ ت   تْ كان ، و  بوعٍ سْ أ

ُ و   عُ رِ سْ ، تُ حاسوبِ ٱلْ  غيلِ شْ ت   ةِ قون يْ أ    ف  لْ ٱ كُ سِ مْ ت
ُ لِ  ة  ر  أْ  ،ةِ ب  ت  كْ م  لْ ٱلى إِ  هابِ لذَّ ٱلى ها ع  تِ ب  واظ  مُ  لِ ضْ ف  . بِ تِ بيقاطْ لتَّ ٱبِ  ءٍ ليم   ّيٍ رِ حْ سِ  مٍ في عال   ر  حِ بْ ت

 .يّاتِ لومِ عْ م  لْ ٱ جالِ في م   ثير  ك  لْ ٱ تِ م  لَّ ع  ت  ، و  ة  سار   ةِ س  نِ ها ٱآْل تِ د  شِ رْ مُ  جيهاتِ وْ ت   نْ مِ  ةُ ش  عائِ  تْ فاد  ت  سْ اِ 

ُ  تْ ، صار  يّامِ أْل  ٱ رورِ مُ بِ و      ُ ، و  حاسوبِ في ٱلْ  بِ ت  كْ م  ٱلْ  حِ طْ لى س  ع   ل  م  ع  لْ ٱ نُ قِ تْ ت  ٱ حِ ف  ص  في ت   عُ ر  بْ ت  ، و  موزِ لر  ٱ م  داخْ تِ سْ ٱ جيدُ ت
 وْ ما ل  ك   تِ نِ رْ ت  نْ أْل 

ُ ب  غْ ر   .ةً يَّ قِ ر  و   ةً سوع  وْ م   حُ فَّ ص  ت  ت   تْ كان  ُ ل  ع  ها، ج  ديقاتِ ص   ع  م   ر  ث  كْ أ   لِ واصُ لتَّ ٱها في ت  لِ واصُ لتَّ ٱ عِ واقِ م   دِ ح  أ   لىع   سابٍ حِ  حِ تْ ي ف  ف رُ كِّ ف  ها ت

 .ّيِ ماعِ تِ جْ اِل ٱ

ُ ٱ تِ قال   -  .مولِ حْ م  لْ ٱ فِ هاتِ لْ ٱلى ع   بيقاتِ طْ لتَّ ٱ دِ ح  أ   بيتُ ثْ نا ت  يْ ل  ، ع  ةِ فيد  مُ لْ ٱ ةِ يَّ فيهِ رْ لتَّ ٱو   ةِ يَّ قيفِ ثْ لتَّ ٱ يوهاتِ فيدْ لْ ٱو   رِ و  لص  ٱ ةِ ك  شار  مُ تي، لِ يِّ ن : يا بُ م  أْل

 :تْ قال  حى و  ضُ  تْ م  سَّ ب  ت  

 .ديقاتيص   ع  م   ةِ ريف  لطَّ ٱ فِ مواقِ لْ ٱ لِ بادُ ت  لِ  ة  ق  وِّ ش  ت  نا مُ أ   مْ ك   -

 الً:قائِ  بُ ما ٱأْل  هُ ع  قاط  

ً طْ ما ت  كُ يْ ل  ع   حُ رِ ت  قْ أ   -  شاءِ نْ إِ ، و  ّيِ رونِ تْ كْ لِ إْلِ ٱ ريدِ ب  لْ ٱبِ  هِ طِ بْ ر   د  عْ ب   هِ يْ ل  إِ  لوجِ وُ لْ ٱفي  حُ ج  نْ ن س  .  مِ عال  لْ ٱ حاءِ نْ أ   لِّ كُ  نْ مِ  مين  دِ خْ ت  سْ مُ لْ ٱ جاب  عْ إِ  نال   بيقا

 .ّيِ ِص خْ ٱلشَّ  فِّ ل  مِ ٱلْ  لوماتِ عْ م   ءِ لْ م  ، و  رورٍ مُ  ةِ م  لِ ك  

ً سُ و   ماالً ج   ر  ث  كْ أ   ة  يَّ ِص خْ لشَّ ٱها ر  و  صُ  لُ ع  جْ ، ت  مول  حْ م  لْ ٱ ف  هاتِ لْ ٱ تِ ل  ناو  ما ت  لَّ كُ  ةُ ش  عائِ  تْ صار      ، بيقُ طْ لتَّ ٱها مُ دِّ ق  تي يُ لَّ ٱ رِ التِ ف  لْ ٱ لِ ضْ ف  ، بِ طوعا

 .جيزٍ و   تٍ قْ عيها في و  تابِ مُ  نْ مِ  ةً د  زايِ ت  مُ داداً عْ أ   ب  ذ  ّما ج  تاعاً، مِ إمْ وِ  ةً ي  لِ سْ ت   ر  ث  كْ أ   ةِ ل  جَّ س  مُ لْ ٱ يوهاتِ فيدْ لْ ٱ لُ ع  جْ ما ت  ك  

 :ةً ر  فاخِ ت  مُ  ي  هِ و   ر  ها هاج  ت  ديق  ص   ةُ ش  عائِ  تْ ب  ، خاط  مٍ وْ في ي  و  

 .ة  ائ  مِ ٱلْ  لُ عادِ يُ  سابيعي حِ تابِ مُ  دُ د  ع   ح  ب  صْ أ   دْ ق  ، ل  رُ يا هاج   -

 :رُ هاج   تْ جاب  أ  

 ؟ةِ ائ  مِ لى ٱلْ إِ  عيكِ تابِ مُ  دُ د  ع   ز  ف  ق   ف  يْ ، ك  بِ ج  ع  لْ يا ل   -

 :ةً ي  باهِ ت  مُ  ةُ ش  عائِ  تْ قال  

نُِت  َن تِر  ِمنُ ٱاأَل   آل 

لَماِن  ف لِ ٱُمَمثِلونا في بَر   لّطِ
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ً لِ ل  ط   لُ سِ رْ يُ  نْ م   لَّ كُ  لُ ب  قْ نا أ  أ  باً، ف  عْ ص   س  يْ ل   رُ مْ أْل  ا   - لى قّى ع  ل  ت  تي أ  لَّ ٱ جاباتِ عْ إْلِ ٱ، و  ةِ ح  رِ م  لْ ٱ ليقاتِ عْ لتَّ ٱ ةِ زار  ِلغ  ياسابي. ف  حِ  ةِ ع  تاب  مُ با

 ري.و  صُ 

 :رُ هاج   تْ قال  

ُ ا. لِ هبِ  بِ العُ لتَّ ٱو   ةِ ق  رِ لسَّ لِ  ض  رَّ ع  ت  ال ت   يْ ك   ةِ يَّ ِص خْ ٱلشَّ  كِ رِ و  صُ  ةُ ماي  حِ  مِّ هِ مُ لْ ٱ ن  تي، مِ ديق  يا ص   - ال  يْ ك   كِ سابِ لى حِ إِ  باء  ر  ضيفي غُ ذا ال ت

 .كِ تِ يَّ صوِص لى خُ ع   ة  ر  ط  يْ لسَّ ٱدي قِ فْ ت  
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ً لَّ ك  مُ  ، كان  يّامِ أْل  ٱ دِ ح  في أ   .ةِ يَّ ياِض ٱلرِّ  ةِ يَّ يونِ زْ فِ لِ ٱلتِّ  كاتِ ب  ٱلشَّ دى حْ إِ  ن  مْ ِض  ف  رِ ت  حْ مُ  ر  وِّ ص  دي مُ والِ      رين  وِّ ص  مُ لْ ٱ ريقِ لى ف  ع   رافِ شْ إْلِ ٱبِ  فا

 .هِ تِ ق  راف  مُ ديقي لِ ص  نا و  عاني أ  د  ، ف  مِ د  ق  لْ ٱ ةِ ر  كُ لِ  ةٍ ل  قاب  في مُ 

 كانِ م   ب  رْ قُ  ليالً نا ق  سْ ل  . ج  دّاتِ عِ مُ لْ ٱ بِ صْ ن و   ميراتِ كالْ ٱ هيزِ جْ ت   ة  ي  غْ ، بُ باراةِ مُ لْ ٱ القِ طِ نْ ٱ ل  بْ ق   ساعاتٍ  لِ م  ع  لْ ٱ ريقِ ف   ة  ق  فْ رُ  ب  ع  لْ م  لْ ٱنا لْ ص  و     

ً رائِ  داً ه  شْ نا م  دْ ج  ها، و  بِ  ةِ ل  ِص تَّ مُ لْ ٱ ةِ ر  غَّ ص  مُ لْ ٱ ةِ اش  لشّ ٱلى نا إِ رْ ظ  ا ن مد  عْ ب  . و  بِ ع  لْ م  ٱلْ  جاتِ رَّ د  مُ  نْ مِ  ةٍ ط  قْ لى نُ عْ في أ   ةِ ت  بَّ ث  مُ لْ ٱ ةِ يَّ ئيسِ لرَّ ٱكاميرا لْ ٱ  ،عا

 .جاتِ رَّ د  مُ لْ ٱ ن  مِ  ةٍ ع  واسِ  زاءٍ جْ أ   ع  ، م  رِ ض  خْ أْل  ٱ طيلِ ت  سْ مُ لْ ٱوايا ز   ميعِ ج  لِ  ة  ل  شامِ  ة  يَّ بانورامِ  ة  صور  

ُ لَّ ٱ ةِ ت  ابِ لثّ ٱ كاميراتِ لْ ٱ ةِ يَّ قِ ب   ةِ ع  تاب  مُ نا لِ لْ ق  ت  نْ ، اِ ةٍ دَّ مُ  د  عْ ب      نا طْ ب  ه   مَّ ، ثُ عالٍ  ضوحٍ وُ بِ  ماِس لتَّ ٱ ياتِ مْ ر  و   زاءِ ج  لْ ٱ التِ ك  ر  و   دافِ هْ أْل  ٱ ة  ي  طِ غْ ت   تيحُ تي ت

 و  ما هُ ن يْ ب  . و  باراةِ مُ لْ ٱ طاتِ ق  ل   مِّ ه  أِل   رٍ و  صُ  قاطِ تِ لْ ٱبِ  فون  لَّ ك  مُ  مْ هُ نَّ دي أ  نا والِ ر  ب  خْ . أ  ةِ مول  حْ م  لْ ٱ كاميراتِ لْ ٱ جالُ رِ  ثُ يْ ، ح  بِ ع  لْ م  لْ ٱ ِض رْ لى أ  ع  

ً ر  ف   بِ ع  لْ م  لْ ٱ ضُ رْ أ   تْ جَّ ، ض  هِ حِ رْ في ش   ل  سِ رْ ت  سْ مُ  ً دي راكِ لِ وا ع  ر  سْ . أ  نِ يْ ريق  ف  ٱلْ  دِ ح  أِل   فٍ د  ه   جيلِ سْ ت  بِ  حا  ل  خ  د  ، و  جاتِ رَّ د  مُ لْ ٱلى عْ أ   و  حْ ن  ضا

ً داعِ  هِ دِ ي  نا بِ يْ ل  إِ  شار  أ  و   ،ةٍ ه  يْ ن هُ  د  عْ ب   ج  ر  . خ  مْ هِ ؤوسِ لى رُ ع   ّماعاتٍ س   عون  ض  ي   خاصُ شْ ها أ  بِ  دُ يوج   كان   ةً غير  ص   ةً يَّ جاجِ زُ  ةً ف  رْ غُ  انا يّ إِ  يا

 : الً دي قائِ والِ  س  م  ه   .يبُ واسح  و   مٍ ك  ح  ت   ةُ ز  هِ جْ أ   هابِ جانِ بِ ، و  ةِ غير  لصَّ ٱ اشاتِ لشّ ٱ ن  مِ  الً هائِ  داً د  ع   د  جِ ن  لِ  ة  ف  رْ غُ لْ ٱنا لْ خ  . د  لوجِ وُ لْ لِ 

 رييدمُ  ن  يْ ب   سيقِ نْ لتَّ ٱبِ  قومون  . ي  ّيِ يونِ زْ فٍ لِ ٱلتِّ  ثِّ ب  ٱلْ  نِ ع   ن  ؤولوسْ م   مْ هُ ، و  دوهُ ساعِ مُ  هُ ع  م  و   باراةِ مُ لْ ٱ جُ رِ خْ مُ  سُ لِ جْ ي   ثُ يْ ، ح  مِ ك  ح  لتَّ ٱ ةُ ف  رْ غُ  هِ ذِ ه   -

ُ  يْ ، ك  ةِ ل  ّناقِ لٱ ناةِ ق  لْ ٱبِ  صالِ تِّ اِل ٱ ةِ ز  هِ جْ أ   ةِ ط  واسِ بِ  لون  واص  ت  ي   مَّ ، ثُ بِ ع  لْ م  لْ ٱ ل  داخِ  ةِ ضاء  إْلِ ٱو   تِ وْ لصَّ ٱسي دِ نْ ه  مُ و   ويرِ صْ لتَّ ٱ هى بْ أ  بِ  باراةُ مُ ٱلْ  ذاع  ت

 ثِّ ب  لِ  ةِ م  زِ لاّل ٱ يّاتِ نِ قْ لتِّ ٱ ةِ كافَّ بِ  ة  د  وَّ ز  مُ  ة  م  خْ ض   ة  ن شاحِ  ي  هِ ، و  ّيِ جِ خارِ لْ ٱ ثِّ ب  لْ ٱ ل  داخِ  ةً عاد   زون  ك  رْ م  ت  ي   يّون  نِ قْ تِ  مْ هِ لِ م  في ع   مْ هُ دُ ساعِ . يُ ةٍ لَّ حُ 

ً ها الحِ ِض رْ ع   ةِ عاد  ها إِلِ جيلِ سْ ت   وْ أ   ،واءِ ه  لْ ٱ ر  بْ ع   ياتِ بار  مُ لْ ٱ  .قا

ُ ل  حْ رِ  تْ ه  ت  نْ نا، اِ لى هُ إِ و       نْ م   لِّ كُ و   رين  وِّ ص  مُ لْ ٱو   ين  يِّ فِ ح  لصَّ ٱ قين  لِّ ع  مُ لْ ٱلى ع   فِ ر  ع  لتَّ ٱ ةِ ص  رْ فُ ظينا فيها بِ تي ح  لَّ ٱ، و  ويرِ صْ لتَّ ٱ ساتِ د  ع   ن  يْ نا ب  ت

 نا.يوتِ لى بُ إِ  راءِ ضْ خ  لْ ٱ بِ العِ م  لْ ٱ ةِ صور   إيصالِ  لِ جْ أ   نْ ، مِ واليِس ك  لْ ٱ ف  لْ خ   لُ م  عْ ي  
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 ةِ غاي  بِ  كِ ل   ر  ب  خ   يَّ د  ل   ة  زيز  ع  لْ ٱتي ديق  ص   يا ليضَّ ف  ت   ،ةُ عيد  يا س   تِ لْ ص  و   تِ نْ : ها أ  ةً ح  رِ ها ف  تْ ناد  ، ف  ة  عيد  ها س  تِ ديق  ص   ع  تيزيري م   تْ قت  لْ اِ    

ُ  كِ بارُ خْ أ  يا تيزيري، ف   ناك  ماذا هُ  ..ك  لِ ذ  ك   ةِ ع  وْ ٱلرَّ ، و  ةِ ي  مِّ ه  ٱأْل   ً ني دائِ دُ عِ سْ ت  ؟ما

ً س  ح   :تيزيري تْ قال   -  -  !يا سعيدة امِ ملتَّ ٱبِ  ة  ائ  مِ لْ ٱ دُ د  ع  لْ ٱ ل  ص  و   دْ ق  ، ل  ثيرون  " ك  بوكِ فيسْ لْ ٱ" ةِ ح  فْ لى ص  قائي ع  دِ صْ أ   دُ د  ع   ح  ب  صْ أ   دْ ق  ل   !ناً س  ، ح  نا

ً م   مْ هُ فُ رِ عْ نا ن نَّ أ   ن  ظُ أ  لى ما ع  ، و  ر  ش  ع   ة  س  مْ خ  لْ ٱ مْ هُ دُ د  ى ع  دَّ ع  ت  ديقاتي ال ي  ص  قائي و  دِ صْ أ   بُ ل  غْ أ  عجبا يا تيزيري، ف    دُ د  ع   ز  ف  ق   ف  يْ ك  ، ف  عا

  ؟ةِ ائ  مِ لْ ٱلى إِ  عيكِ تابِ مُ 

ً ل  ط   لُ سِ رْ يُ  نْ م   لَّ كُ  لُ ب  قْ نا أ  أ  ! ف  ةُ عيد  يا س   تُ نْ ن ا ظ  مّ مِ  ةً هول  سُ  رُ ث  كْ أ   رُ مْ أْل  ٱذا ه   - ها يْ ل  ع   ىقّ ل  ت  تي أ  لَّ ٱ رِ و  لص  ٱ مالُ ذا ج  ي ه  ف لُ هِ ذْ مُ لْ ٱتي، و  ف  رِ عْ م  لِ  با

   تي.ل  ئِ عا رِ و  صُ ري و  و  صُ  عِ ضْ و  بِ  عُ تِ مْ ت  سْ ي أ  نّ إِ  ...ةِ ح  رِ م  لْ ٱ ليقاتِ عْ لتَّ ٱو   جابِ عْ إْلِ ٱ باراتِ عِ 

ُ ديق  نا، يا ص  : أ  ةُ عيد  س   تْ قال   -  دٍ ح  أ   ة  ضاف  إِ  لُ ب  قْ  أ  الها، و  رُ شُ نْ ي ال أ  ب ة  خاصَّ  ةُ يَّ ِص خْ لشَّ ٱري و  صُ ، ف  ةِ يَّ ِص خْ لشَّ ٱ رِ و  لص  ٱ عِ ضْ و  بِ  غُ بالِ تي ال أ

ً يّ ِص خْ ش   مْ هُ فُ رِ عْ ال أ   نْ مَّ سابي مِ حِ لِ    لٍ و  دُ  نْ مِ  ر  ناظِ م  دي، و  ل  ب   نْ مِ  راً و  صُ  عُ ض  أ  . ا
ُ  .طْ ق  ف   ةِ ريف  لطَّ ٱ فِ واقِ م  لْ ٱو   ةِ فيد  مُ لْ ٱ بارِ خْ أْل  ٱ ض  عْ ب  رى، و  خْ أ

ُ  تْ ع  مِ س       نِ آلمِ ٱ دامِ خْ تِ سْ اِل ٱ د  اعِ وق   كِ باعُ تِّ ٱ ثيراً ني ك  دُ عِ سْ يُ ، و  ةُ حيح  لصَّ ٱ ةُ ريق  لطَّ ٱها نَّ إِ  !ةُ عيد  يا س   تِ نْ س  حْ : أ  تْ قال  ، ف  وار  حِ لْ ٱذا تيزيري ه   م  أ

 دٍ د  ع   ر  ب  كْ أ   ميعُ جْ ت   مِّ هِ مُ لْ ٱ ن  مِ  س  يْ ل  تيزيري، ف   ة  زيز  ع  لْ ٱتي ن بْ ٱيا  تِ نْ ا أ  مّ أّ  .هابِ  بثِ ع  لْ ٱ ن  مِ  ة  يَّ ِص خْ لشَّ ٱ كِ ر  و  مي صُ حْ ت   ي  هِ ؛ ف  لِ واصُ لتَّ ٱ كاتِ ب  ش  لِ 

 .مْ هِ دِ د  ع  بِ باهي لتَّ لِ  عين  تابِ مُ لْ ٱ ن  مِ 

ُ تيزيري تْ قال   - ُ ٱ تِ جاب  أ   !ع  رائِ  ر  مْ أ   هُ نَّ أ   تُ لْ خِ  دْ ق  ي، ل  مّ : ماذا يا أ لى ع   ة  ر  ط  يْ لسَّ ٱ كِ دُ قِ فْ يُ  رِ مْ أْل  ٱذا ه   لُ ثْ مِ تي، ف  زيز  يا ع   ء  ّيِ س   لْ ب  : م  أْل

ً يّ ِص خْ ش   فين  رِ عْ ال ت   كِ نَّ ما أ  بِ ، و  كِ سابِ حِ  ةِ يَّ صوِص خُ   ها.. بِ  بِ العُ لتَّ ٱو   كِ رِ و  صُ  ةِ ق  رِ س  ، ك  عٍ قَّ و  ت  مُ  رُ يْ غ   ر  ر  ض   كِ يْ ل  ع   عُ ق  ما ي  بَّ رُ ف   عيكِ تابِ مُ  ا

ُ  كِ ضيح  وْ ت   نَّ : إِ تيزيري تْ قال   - ُ ل  ع  ي ج  مّ يا أ ُ  كِ ل   راً كْ ها، شُ ذافيرِ ح  بِ  ةِ ليم  لسَّ ٱ واتِ طْ خُ لْ ٱ باعِ تِّ ٱلى ع   صُ رِ حْ أ   ف  وْ س  و  ، كير  فْ لتَّ ٱ عيدُ ني أ  يمّ يا أ

 ...  !ةُ عيد  يا س   كِ ل   راً كْ شُ  ! ...

 الرويعي أنيسة " اآلمن "اإلنترنت بتصرف عن . قصص                                                                    

 

 22، 21، 20، 19، 18األسابيع:  رابعةالنصوص السماعية للوحدة ال التواصل الشفهيمكون 

 نَق َل ُمقابَلَة  ِرياِضيَّة  

 ةَ يَّ ِص خ  لشَّ ٱري وَ صَ  رُ شُ ن  ال أَ 
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 النص السماعي األول:

 

    

ُ كُ لْ ٱ ن  مِ  ي  مِ زْ وارِ خ  لْ ٱ فاد  ت  سْ . اِ م780 عام   د  لِ وُ  م  لِ سْ مُ  م  عالِ  ي  مِ زْ وارِ خ  لْ ٱموسى  نُ بْ  دُ مَّ ح  مُ      ةِ ليف  خ  لْ ٱ ةِ زان في خِ  ةً ر  وافِ ت  مُ  تْ تي كان لَّ ٱ بِ ت

 م  لْ ٱ
، ةِ يَّ بِ ر  ع  لْ ٱ ةِ غ لل  ٱبِ  هِ مالِ عْ أ   لَّ كُ  ر  ش  ن ، و  ةِ يَّ دِ نْ هِ لْ ٱو   ةِ يَّ يونانِ لْ ٱ فِ عارِ م  لْ ٱلى ع   ع  ل  طَّ ٱ، و  اريخ  لتّ ٱو   ك  ل  ف  لْ ٱيا و  رافِ غْ جُ لْ ٱو   ياتِ ياِض لرِّ ٱ س  ر  د  ، ف  مونِ أْ

؛ ةٍ د  دِّ ع  ُمت   جاالتٍ في م   هُ فُ عارِ م  و   هُ لومُ عُ  ب تْ عَّ ش  ت   .هارٍ دِ زْ ٱ نِ مِ  ةُ يَّ بِ ر  ع  ٱلْ  ةُ ضار  ح  ٱلْ  هُ تْ ل  ص  ما و   لِ ضْ ف  بِ  رِ صْ ع  لْ ٱ ك  لِ في ذ   مِ لْ عِ لْ ٱ ة  غ لُ  تْ كان تي لَّ ٱ

 يا.رافِ غْ جُ لْ ٱ مُ لْ عِ ، و  رُ بْ ج  لْ ٱ، و  ياتُ ياِض الرِّ ، و  كُ ل  ف  لْ ها: ا  نْ مِ 

ً لِ أ   هُ مالُ عْ أ   تْ كان و   ،ةٍ يَّ ياِض رِ  ل  سائِ م   لِّ ح  لِ  جٍ ه  نْ م   ع  ضْ و   طاع  ت  سْ ٱ ياتِ ياِض لرِّ ٱفي ف      في  بيرٍ ك   لٍ كْ ش  بِ  ر  ثَّ ّما أ  مِ  ؛رِ بْ ج  لْ ٱ مِ لْ عِ بِ  فُ ر  ا يُعْ مساسا

 ت   ّيِ مِ زْ وارِ خ  لْ لِ  بُ س  نْ يُ أوروبّا، و   لِ و  في دُ  ياتِ ياِض لرِّ ٱ لومِ عُ  د مِ ق  ت  
 قِ رْ لشَّ ٱ حاءِ نْ في أ   تْ ر  ش  ت  نْ ٱ تيلَّ ٱ ةِ يَّ دِ نْ هِ لْ ٱ قامِ رْ أْل  ٱبِ  فُ ر  ما يُعْ  سيسُ أْ

، رِ فْ لّصِ ٱ دام  خْ تِ سْ ٱ، و  يَّ رِ ش  عُ لْ ٱ ظام  لنِّ ٱ دادِ عْ أْل  ٱلى ع   ل  خ  دْ ما أ  ، ك  ةِ يَّ دِ ج  ب  أْل  ٱ روفِ حُ لْ ٱ نِ ًضا ع  و  عِ  قامِ رْ أْل  ٱ ظام  نِ  ل  خ  دْ أ   ذْ أوروبا. إِ و   طِ س  وْ أْل  ٱ

 .هِ لِ ضْ ف  بِ  عيشُ ي   مُ عال  لْ ٱ ما زال   جاز  نْ ذا إِ ه  و  

نا مِ وْ في ي   فُ ر  يُعْ  ح  ب  صْ ما أ  لِ  هِ ويرِ طْ ت   اللِ خِ  نْ مِ  ك  لِ ذ  ؛ و  رِ يوت  بْ مْ كُ لْ ٱ لومِ عُ بِ  فُ ر  ما يُعْ  جودِ وُ  بابِ سْ أ   نْ باً مِ ب  س   يَّ مِ زْ رِ اوخ  لْ ٱ ضُ عْ ب  لْ ٱ رُ بِ ت  عْ ي     

 ."ماتِ وغاريتْ للّ "ا   وْ أ   هِ يْ ل  إِ  ةً ب  سْ نِ  مِ سْ اِل ٱذا ه  بِ  تْ ي  سُمِّ تي لَّ ٱ ياتِ مِ زْ وارِ خ  لْ ٱذا بِ ه  

 رِ و  صُ  تاب  كِ  ف  لَّ . أ  يارافِ غْ جُ لْ ٱ لومِ عُ  جالِ لى م  إِ  تْ دَّ ت  مْ ٱ لِ ، ب  طْ ق  ف   ياتِ ياِض لرِّ ٱ جالِ في م   ةُ يَّ مِ لْ عِ لْ ٱ ّيِ مِ زْ وارِ خ  لْ ٱ ةُ م  ساه  مُ  رْ ِص ح  نْ ت   مْ ل     

ُ نٍ ُمدُ و   رٍ زُ جُ و    هارٍ نْ أ  و    حارٍ لى بِ إِ  ق  ناطِ م  لْ ٱ ك  لْ م  تِ سَّ ق  ، و  ةٍ ثير  ك   ع  واقِ م   هِ اللِ خِ  نْ مِ  ن  يَّ ذي ب  لَّ ٱ ِض رْ أْل  ٱ ً لِ ب  ت   ن  ماكِ أْل  ٱ هِ ذِ ه   ز  ر  ف   مَّ ، ث  ناخِ مُ لْ عا

 ةٍ ريط  خ   لِ وَّ أ   مِ سْ ر  ، و  ةِ يَّ ِض رْ أْل  ٱ ةِ ر  كُ لْ ٱ ط  حيمُ و   م  جْ ح   هِ اسِ يقِ  نْ ع   الً ضْ ف  ، ةِ سوم  رْ م  لْ ٱ طِ رائِ خ  لْ ٱ ن  مِ  ديد  ع  لْ ٱ هُ تابُ كِ  ن  مَّ ض  ما ت  فيها. ك   دِ ائِ لسّ ٱ

 .مِ عال  لْ لِ 

ُ ٱ هازِ جِ بِ  ةً خاصَّ  ماالً عْ أ   ي  مِ زْ وارِ خ  لْ ٱ م  دَّ ق       مْ ل   .ةِ ل  بْ قِ لْ ٱ جاهِ تِّ ٱ ديدِ حْ ت   نْ ع   ثُ دَّ ح  ت  تي ت  لّ ٱ اتُ طوطخْ م  لْ ٱ، و  ةُ يَّ سِ مْ لشَّ ٱ ةُ اع  لسّ ها: ا  نْ ؛ مِ البِ رْ طُ سْ أْل

 خاِص شْ أْل  ٱ رِ ث  كْ أ   د  ح  أ   د  ع  يُ  و  هُ ذا، ف  نا ه  مِ وْ تّى ي  ح   ةً ل  ماثِ  ةُ يَّ مِ لْ عِ لْ ٱ هُ الُ معْ أ   تْ ي  قِ ب   هِ فاتِ و   د  عْ تّى ب  ح  ، ف  هِ لِ ج  أ   هاءِ تِ نْ ٱبِ  هُ لُ ضْ ف  و   ّيِ مِ زْ وارِ خ  لْ ٱ مُ لْ ِه عِ ت  نْ ي  

 يخِ ارلتّ ٱ ر  بْ ع   تْ رَّ تي م  لَّ ٱ ةِ يَّ مِ لْ عِ لْ ٱ يّاتِ ِص خْ لشَّ ٱ مِّ ه  أ   د  ح  أ  قى بْ ي  س  ، و  خاّصٍ  لٍ كْ ش  بِ  رِ بْ ج  لْ ٱو   عامٍّ  لٍ كْ ش  بِ  ياتِ ياِض لرِّ ٱ مِ لْ عِ  رِ و  ط  ت  موا بِ ساه   ذين  لَّ ٱ

 .ّيِ المِ سْ إْلِ ٱ

 تصرف.موضوع كوم. ب عن مجد فرارجة.                                                                                   

 النص السماعي الثاني:

 

 

 

ُ 1847 عام   ةِ يَّ ريكِ مِ أْل  ٱأوهايو  ةِ الي  وِ ميالنو بِ  ةِ دين في م   ديسونُ إِ  توماسُ  د  لِ وُ     ُ ٱ هاباتِ تِ لْ ٱبِ  هِ تِ فول  طُ  الل  خِ  صيب  م، أ  وٍ حْ ن لى ع   نِ ذْ أْل

ُ ٱال في كِ  عِ مْ لسَّ ٱ ةِ في حاسَّ  ةً عوب  عانى صُ ، و  رٍ رِّ ك  ت  مُ  ِ لِّ كُ لْ ٱ مِ م  لصَّ ٱبِ  هِ تِ ب  صالى إِ إِ  طافِ م  لْ ٱ ةِ هاي  دّى في نِ ّما أ  ، مِ نِ يْ ن ذُ أْل م، 1854 في عامِ  .ّي

 ليل  ق  و   شاطِ لنَّ ٱ ط  رِ فْ مُ  الً فْ طِ  ةِ ل  ح  رْ م  لْ ٱ ك  لْ في تِ  . كان  ةِ يَّ مومِ عُ ها ٱلْ سِ دارِ دى م  حْ إِ بِ  ق  ح  ت  ٱلْ  ك  ناهُ ، و  غان  شِ ميتْ  ةِ الي  لى وِ إِ  هِ تِ ل  عائِ  ع  م   ديسونُ إِ  ل  ق  ت  نْ اِ 

ُ د  والِ  تْ لَّ و  . ت  ةِ س  راٱلدِّ  ن  مِ  رٍ هُ شْ أ   ةِ الث  ث   د  عْ ب   ةِ س  ر  دْ م  لْ ٱ ن  مِ  روجِ خُ لْ ٱلى إِ  هُ رَّ ط  ضْ ٱّما مِ  ؛كيزِ رْ لتَّ ٱو   باهِ تِ نْ اِل ٱ  تْ طاع  ت  سْ ٱ، و  لِ زِ نْ م  لْ ٱفي  هُ ريس  دْ ت   هُ ت

ُ كُ لْ ٱ ة  ع  طال  مُ  هُ بيب  حْ ت    .ةِ يَّ مِ لْ عِ لْ ٱ بِ ت

ً ظَّ و  مُ  ل  مِ ع   ةٍ دَّ مُ  د  عْ ب  ، و  طاراتِ قِ لْ ٱ نِ تْ لى م  ع   رين  سافِ مُ لْ لِ  ف  حُ لص  ٱ هِ رِ غ في ِص  باع      . ةِ يَّ ديدِ ح  لْ ٱ كِ ك  لسِّ ٱ ةِ طَّ ح  في م   ّياتِ قِ رْ ب  لْ ٱ سالِ رْ إِلِ  فا

 رٍ ب  ت  خْ مُ  ل  وَّ أ   ةُ ش  رْ و  لْ ٱ هِ ذِ ه   تْ . كان هُ ب  جارِ فيها ت   ي  رِ جْ يُ م، لِ 1872 " عام  ك  لو بارْ نْ "مِ  ةِ د  لْ في ب   لٍ م  ع   ة  ش  رْ نى و  ب   ّيِ مِ لْ عِ لْ ٱ هِ فِ غ ش   باعِ شْ إِلِ و  

 .م  وْ ي  ٱلْ  ة  هير  لشَّ ريك" ٱتْ كْ لِ رال إِ نِ "جِ  ة  ك  رِ ش   تْ ح  ب  صْ تّى أ  ح   يّامِ أْل  ٱ ع  م   تْ ر  وَّ ط  ت  ريكا، و  مِ في أ   حاثِ بْ أْل  لِ 

 كاتِ رِ لشَّ ٱدى حْ إِلِ  هُ ذي باع  لَّ ٱ ي  لِ آْل ٱ رافُ غْ لِ لتِّ : ا  هانْ ، مِ راعاتِ تِ خْ اِل ٱ ن  مِ  داً د  ع   ز  جِ نْ يُ  نْ ، أ  نواتٍ س   عِ ضْ بِ  ضونِ في غُ  ديسونُ إِ  طاع  ت  سْ اِ    

ُ  ذاع  ، ف  تِ وْ لصَّ ٱ جيلِ سْ ت   هازِ جِ  راعِ تِ خْ ٱ نِ ها مِ د  عْ ب   ن  كَّ م  ت  ، و  هِ تِ ش  رْ و   ويرِ طْ ها في ت  ر  م  ثْ ت  سْ ٱتي لَّ ٱ والراتِ لدّ ٱ ن  مِ  بيرٍ ك   غٍ ل  بْ م  بِ   تْ ع  س  تَّ ٱو   هُ صيت

ُ ر  هْ شُ   .هُ ت

 دومُ ي   ةٍ ي  عالِ  ةٍ م  قاو  ذا مُ  باحاً صْ مِ  ج  ت  نْ م، أ  1879 في عامِ ، و  ك  يويورْ نْ  نوكِ بُ  دِ ح  أ   نْ مِ  هِ راعاتِ تِ خْ ٱ ةِ ل  واص  مُ لِ  مِ زِ لاّل ٱ مالِ لْ ٱبِ  ديسونُ إِ  ر  فِ ظ     

 . ّيِ ذاعِ إْلِ ٱ ثِّ ب  لْ ٱفي  مُ د  خْ ت  سْ ذي يُ لَّ ٱ يَّ بونِ رْ ك  لْ ٱ روفون  ميكْ لْ ٱ ع  ر  ت  خْ ٱما ، ك  اعاتِ لسّ ٱ ئاتِ مِ لِ 

ً تِ خْ ٱ 1097 غ  ل  ب   هِ راعاتِ تِ خْ ٱ د  د  ع   نَّ ، أِل  راعٍ تِ خْ ٱ فِ لْ أْل  ٱ بِ صاحِ  مِ عالِ لْ ٱبِ  ديسونُ إِ  ب  قِّ لُ      مَّ ه  أ   ل  ظ  ي   يَّ بائِ ر  هْ ك  لْ ٱ باح  صْ مِ لْ ٱ  نَّ كِ . ل  راعا

ً ح   ع  ض  و  ، و  تِ يْ لزَّ ٱ باحِ صْ مِ  لَّ ح  م   لَّ ذي ح  لَّ ٱ و  هُ ، ف  القِ طْ إْلِ ٱلى ع   هِ راعاتِ تِ خْ ٱ  ر  طِ تي فُ لَّ ٱ ة  يَّ رِ ق  بْ ع  لْ ٱ نَّ أ   اِس لنّ ٱ ضُ عْ ب   ن  ظُ ي   .خارِ بُ لْ ٱ رِ صْ ع  لِ  دّا

 بِ أْ لدَّ لِ  دين  م  ، و  ةِ ائ  مِ لْ ٱبِ  1 ةِ ب  سْ نِ بِ  ةِ ر  طْ فِ لْ لِ  دين  نا م  : "أ  هِ لِ وْ ق  بِ  جيبُ يُ  ديسون  إِ  نَّ كِ ، ل  راعاتٍ تِ خْ ٱ ر  ساحِ  هُ ل  ع  ذي ج  لَّ ٱ ر  لسِّ ٱ ي  هِ  ديسونُ ها إِ يْ ل  ع  

 ".ةِ ائ  مِ لْ ٱبِ  99 ةِ ب  سْ نِ بِ  لِ واِص ت  مُ لْ ٱ لِ م  ع  لْ ٱو  

 

 –بتصّرف  -يرخمنى ، ن مجلّة العربّي الصغيرع                                                                     

 النص السماعي في أسبوع التقويم:

 

                                                                                          

 

 

 ةٌ ذَّ فَ  ةٌ يَّ رِ قَ ب  عَ  يُّ مِ ز  وارِ خَ ل  اَ 

 ل عالَمَ ٱَرُجٌل أَضاَء 

ِليُّ ٱاَل ُمعَلُِّم   آل 
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 ةِ قيق  ح   في هُ نَّ كِ ل  و   ،ّيِ مِ لْ عِ لْ ٱ يالِ خ  لْ ٱ ن  مِ  رُ مْ أْل  ٱ ذاه   كونُ ي   دْ ق   ؟ّيِ قيقِ ح  لْ ٱ مِ لِّ ع  مُ لْ ٱ ل  د  ب   ةِ س  ر  دْ م  لْ ٱ في فال  طْ أْل  ٱ م  لِ ع  يُ  نْ أ   ي  لِ آْل ٱ سانُ نْ إْلِ ٱ طيعُ ت  سْ ي  أ     

 في مِ لِّ ع  مُ لْ ٱ لَّ ح  م   لَّ حُ ت   نْ أ   لىع   ةً ر  قادِ  التُ آْل ٱ تِ ح  ب  صْ أ   دْ ق  ف  . نامِ عال   في راعِ تِ خْ اِل ٱو   يانولوجْ كْ لتِّ ٱ رِ و  ط  ت   لِ ضْ ف  بِ  ق  قَّ ح  ت   ي  قيقِ ح   ع  واقِ  رِ مْ أْل  ٱ

 .حاسوبِ لْ ٱو   تِ نِ رْ ت  نْ أْل  ٱ في ج  رامِ ب   ةِ ط  واسِ بِ  مِ ل  ع  لتَّ ٱ لُ ثْ مِ  ،جاالتِ م  لْ ٱ ن  مِ  ثيرٍ ك  

 هُ ن وْ ك   دوعْ ي   ال ذيلَّ ٱ ،ديدُ ج  لْ ٱ مُ لِّ ع  مُ لْ ٱ هاق  ل  طْ أ   ةٍ يَّ سابِ حِ  ةٍ ل  أ  سْ م   لَّ ح   مْ هِ تِ ل  حاو  مُ  دىل   فالُ طْ أْل  ٱ كُ ح  ضْ ي   ينِ لصّ ٱ في كين  بِ  ةِ دين م  بِ  ةٍ س  ر  دْ م   في   

ً يّ آلِ  الً جُ ر    ر  بِ  غيراً ص   ا
 ذيلَّ ٱ ديدُ ج  لْ ٱ مُ لِّ ع  مُ لْ ٱ و  هُ  راً تْ تيمِ نْ س   تين  سِ  هُ و  لُ عُ  غُ بالِ لْ ٱ سانُ نْ إْلِ ٱ ذاه   .ِس مْ للَّ ٱبِ  لُ م  عْ ت   ةٍ شاش  بِ  دٍ وَّ ز  مُ  هٍ جْ و  و   ّيٍ رِ دائِ  ٍس أْ

 ذاه   لُ قَّ ن ت  ي  و   .فيهِ  ع  ِض وُ  ظامٍ نِ  ر  بْ ع   هاحيحِ صْ ت  و   فالِ طْ أْل  ٱ لىع   سابِ حِ لْ ٱ مارينِ ت   ِض رْ ع  و   ،ٍص ص  ق   دِ رْ س   لىع   ر  قادِ  و  هُ و  "، كيكو "هُ مُ سْ ٱ

ُ  ماك   جاهاتِ تِّ الِ ٱ ديدِ حْ ت  لِ  هامُ دِ خْ ت  سْ ي   كاميراتٍ  م  ضُ ي   و  هُ ف   ،ةٍ غير  ص   التٍ ج  ع   لىع   نِ يْ راع  ذِ بِ  دِ وَّ ز  مُ لْ ٱ رُ يْ غ   ريضُ ع  لْ ٱ ضُ ي  بْ أْل  ٱ وبوتُ لرّ ٱ  تيحُ ت

 .ّيِ لِ آْل ٱ مُ هِ سِ رِّ د  مُ  ع  م   فيديو ع  قاطِ م   جيل  سْ ت   فالِ طْ أْل  لِ 

 ةً ل  ئِ سْ أ   مْ هِ يْ ل  ع   عُ ض  ي  ف   ،غيرٍ ص   ميرٍ أ   نْ ع   ةً واي  رِ  غيرٍ ص   لٍ فْ طِ  تِ وْ ص  بِ  مْ هِ يْ ل  ع   ص  قُ ي   و  هُ و   غيرِ لصَّ ٱ ّيِ لِ آْل ٱ مُ هِ سِ رِّ د  مُ  لىإِ  فالُ طْ أْل  ٱ غيصْ يُ    

 ،ر  م  حْ أ   بٍ لْ ق   لِ كْ ش   ىلع   ماهُ و   هِ يْ ن يْ ع   ريكِ حْ ت   ع  م   ماٍس ح  بِ  "وكيك "لُ فاع  ت  ، ي  ةٍ حيح  ص   ةٍ جاب  إِ  لِّ كُ  ع  م  و  . ةِ صَّ قِ لْ ٱ لِ ط  ب  لِ  عُ ق  ت   داثٍ حْ أ   رِ يْ س   ل  وْ ح  

ً قّ ح   ؛ابٍ ذّ ج  و   ريفٍ ظ   لٍ كْ ش  بِ  ي  لِ آْل ٱ سانُ نْ إْلِ ٱ ذاه   دوبْ ي  ف    غاتِ لل  ٱ ليمِ عْ ت  لِ  ةً سيل  و   ْجع لُهُ  ِمّما ي  ةٍ دَّ عِ  غاتٍ لُ بِ  ثُ دَّ ح  ت  ي   هُ نَّ أ   ماك   .فالُ طْ أْل  ٱ هُ ب  حِ يُ  كو"كي" ا

 .هُ ون بحِ يُ  ما رِ ك  ذ  ت   لىع   ةً ر  قادِ و   ،فالِ طْ أْل  ٱ ع  م   لُ فاع  ت  ت   ةً ط  شِ ن  ةً ب  عْ لُ  كونُ ي  س   هُ نَّ أ   لىإِ  ةً ضاف  إِ  ،فالِ طْ أْل  لِ 
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ُ عْ م   عُ سِ تَّ . ت  ةِ يَّ وِّ ج  لْ ٱ صادِ رْ أْل  ٱ ةِ يَّ ديرِ في مُ  ة  يَّ نِ قْ تِ  ةُ مين أ   ةُ خال  لْ ا      ُ و  ، ماءِ لسَّ ٱو   ِض رْ أْل  ٱ رارِ سْ أ   ل  وْ ا ح  هلومات  .خاءٍ س  بِ  بار  كِ لْ ٱو   غار  لّصِ ٱ فيدُ ت

ُ ٱدى حْ في إِ   و   الء  ع   س  ل  ، ج  يّاتِ سِ مْ أْل
ُ ُ خْ أ  : تْ قال  و   الءٍ لى ع  إِ  ةُ خال  لْ ٱ تِ ت  ف  ت  لْ . اِ ديثِ ح  لْ ٱ راف  طْ أ   لون  باد  ت  راحوا ي  ما، و  هِ تِ خال   ع  م   بيرُ ع   هُ ت

 ؟ذاك  ن آ ضُ رْ أْل  ٱ ك  ل   دوبْ ت  س   ف  يْ ، ك  راتِ تْ كيلومِ لْ ٱ آالفِ بِ  ِض رْ أْل  ٱ نِ ع   عيداً ب   ضاءٍ ف   د  رائِ  ك  س  فْ ن  لْ يَّ خ  ت   -

 : ّيٍ قِ ثائِ و   مٍ في فيلْ  آهُ ما ر   دُ رُ سْ ي   ء  ال  ع   ذ  خ  أ  

 .بِ حُ لس  ٱ ن  مِ  ها دُّوامات  يْ ل  ع   رُ شِ ت  نْ ، ت  ةٍ ع  المِ  قاء  رْ ز   ةٍ ر  كُ دو لي ك  بْ ت  س   -

 : ةُ خال  لْ ٱ تِ قال  

ُ لَّ ٱ حيطاتِ مُ لْ ٱو   حارِ بِ لْ ٱ نُ وْ ل   و  هُ  قُ ر  زْ أْل  ٱ نُ وْ للَّ ٱ. و  قاء  رْ ز   ةٍ م  خْ ض   ةٍ ر  كُ ك   ضاءِ ف  لْ ٱ ّوادِ رُ لِ  ضُ رْ أْل  ٱ رُ ه  ظْ . ت  ت  بْ ص  أ   -  شارِ عْ أ   ة  ع  بْ ّطي س  غ تي ت

ُ ، لِ ةِ يَّ ِض رْ أْل  ٱ ةِ ر  كُ لْ ٱ ً حْ ّمى أ  س  ذا ت  .قِ ر  زْ أْل  ٱ بِ ك  وْ ك  لْ ٱبِ  يانا

ُ  ةٍ ق  ب  ط  بِ  ّطىً غ ها مُ حُ طْ س   ي  رِ خْ ص   ب  ك  وْ ك   ض  رْ أْل  ٱ نَّ إِ      : بيرُ ع   تْ قال   .ة  يَّ ِض رْ أْل  ٱ ة  ر  شْ قِ لْ ٱّمى س  ت

 ر  ق   -
ُ دَّ مُ ها و  سِ فْ ن  ل  وْ ح   ة  ر  وْ ، د  نِ يْ ت  ر  وْ د   ِض رْ أْل  لِ  نَّ أ   سوعاتِ وْ م  لْ ٱدى حْ في إِ  تُ أْ  دومُ ت   ِس مْ لشَّ ٱ ل  وْ ح   ة  ر  وْ د  ، و  ةً ساع   رون  شْ عِ و   ة  ع  ب  رْ ها أ  ت

ً وْ ي   ن  يتّ سِ و   ةً س  مْ خ  و   ةٍ ئ  امِ الث  ث   ُ نْ ي   ذْ إِ ، فٍ ق  و  ت   دونِ بِ  ضُ رْ أْل  ٱ دورُ . ت  مِ وْ ي  لْ ٱ ع  بْ رُ و   ما  م  عُ ي  ف  ، هارِ لنَّ ٱو   لِ يْ للَّ ٱ بُ عاقُ ها ت  سِ فْ ن  ل  وْ ها ح  رانِ و  د   نْ ع   جُ ت

 ل  وْ ها ح  رانُ و  ّما  د  . أ  ِس مْ شَّ للِ  هِ واجِ مُ لْ ٱ رِ يْ غ   رِ خ  آْل ٱ فِ صْ لنِّ ٱ في المُ لظَّ ٱ م  عُ ما ي  ن يْ ، ب  ِس مْ لشَّ لِ  لِ قابِ مُ لْ ٱ ةِ يَّ ِض رْ أْل  ٱ ةِ ر  كُ لْ ٱ فِ صْ في نِ  هارُ لنَّ ٱ

ُ نْ ي  ف   ِس مْ لشَّ ٱ  .صولِ فُ لْ ٱ بُ عاقُ ت   هُ نْ ع   جُ ت

 :الً قائِ  الء  ع   ف  د  رْ أ  

 ر  ق   -
ُ د  ما فائِ ، ف  غازاتِ لْ ٱ ن  مِ  الفٍ غِ بِ  حاط  نا مُ ب  ك  وْ ك   نَّ أ   تُ أْ  ؟هُ ت

 : ةُ خال  لْ ٱ تِ جاب  أ   

قى بْ ت  ما ن يْ ، ب  ِض رْ أْل  ٱلى إِ  ِس مْ لشَّ ٱ ةِ عَّ شِ أ   خولِ دُ بِ  حُ م  سْ ، ت  ةٍ ق  المْ عِ  فاةٍ صْ مِ ك   ةُ ق  ب  لطَّ ٱ هِ ذِ ه   لُ م  عْ ت  ميها. و  حْ ت   ة  يَّ وِّ ج   ةٍ ق  ب  ط  بِ  ة  حاط  مُ  ض  رْ أْل  ٱ نَّ إِ  -

ُ لِ  راً ظ  ، ن هُ ج  خارِ  ةِ يَّ جِ س  فْ ن ب  لْ ٱ ق  وْ ف   ةِ عَّ شِ أْل  ٱ مُ ظ  عْ مُ   ٱ ي  هِ  ةُ ق  ب  لطَّ ٱ هِ ذِ ه  و   .رٍ ر  ض   نْ مِ  هُ بُ بِّ س  ما ت
ُ لَّ  ناء  ثْ أ   ح  فاتِ لْ ٱ ق  ر  زْ أْل  ٱ ن  وْ للَّ ٱ ماء  سَّ لٱطي عْ تي ت

 .ةِ ي  مائِ لْ ٱ حاتِ طَّ س  مُ لْ ٱلى ع   سُ كِ ع  نْ ذي ي  لَّ ٱ نُ وْ للَّ ٱ و  هُ . و  هارِ لنَّ ٱ

 : ةً ل  ها سائِ تِ لى خال  إِ  بيرُ ع   تْ ه  ج  تَّ اِ 

 ؟ هُ رُ وْ ما د  . ف  ي  ِص خْ لشَّ ٱها سُ حارِ  هُ نَّ أ  ك   ِض رْ أْل  لِ  ع  تابِ  ب  ك  وْ ك   ر  م  ق  لْ ٱ نَّ أ   تُ عْ مِ س   -

 : ةً م  سِ ت  بْ مُ  ةُ خال  لْ ٱها تْ جاب  أ  

 .     ةِ يَّ قِ ر  و  لْ ٱ وِ أ   ةِ يَّ مِ قْ لرَّ ٱ سوعاتِ وْ م  لْ ٱّما في إِ  هُ نْ ع   ثانِ ح  بْ ت  ذا ما س  ه   -
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ي ِويٍَّة     تَُّع بِح  ل ِكنَّهُ كان  ي ت م  يّاداً ع جوزاً، و  ن شاٍط. كان  كُ كان  ساْنتْياغو ص  قِهِ ي ظ ل  ر لَّ ي ْومٍ و  ْور  ً في ز  ْيدٍ ابِضا ل  في ص  أ م  كُل هُ إِراد ة  و   ، و 

كان  يُرافِقُهُ ِإلى عُْرِض اْلب حْ  فيٍر. كان  ِلساْنتْياغو غاُلم  يُساِعدُهُ يُدْعى مانولين، و  يُ يُِعد  م  ِر، و  و  هُو  ع هُ الط ْعم  و  ي ْقِذُف راقِبُهُ بِإِْعجاٍب و 

باك  في اْلِمياِه.  الّشِ

ك ٍة و    ل ْو بِس م  م  اْلف تى ع لى ه ذا اْلع م ل ُمدَّةً، ل ِكنَّ ساْنتْياغو ل ْم ي ْظفْر و  وِز اأْل ْمِر، أ ْجب روهُ ع لى ت ْرِك اْلع ج أ ْهُل مانولين بِ ّما ع ِلم  ل  اِحد ةٍ. داو 

تّى  يّاٍد آخر ح  اْلب ْحِث ع ْن ص   ي ت ع لَّم  ِمْنهُ أ ْسرار  اْلِحْرف ِة.و 

هُو  راِجع  إِلى الّشاِطِئ، خاو    ساء، ي ت أ سَُّف ِعْند ما ي رى اْلع جوز  و  ِة   يُْسِرعُ إِل ْيهِ اِض. ف كان  ي  اْلِوفصار  اْلف تى كُّل م  ِليُساِعد هُ في ل ْمل م 

ط ّيِ  ْيِد و  ْمِل عُدَّةِ الصَّ ح  راعِ.ِحباِلِه، و   الّشِ

راح  ي شُق  اْلماء  بِِمجْ  ّيادُ اْلع جوُز ك عاد تِِه إِلى اْلب ْحِر، و  ج  الصَّ ر  في ي ْوٍم، خ  ْيِد مُ جُ كُْن ي ْست ْشِعُر ِه. ل ْم ي  داف يْ و  ْنذُ أ ْن ْهداً ف ُهو  ُمْعتاد  ع لى الصَّ

ْفتول ةً ق ِويَّ  ع ض التُهُ ال ت زاُل م  ً يافِعاً، و  ِه، ع ِلق ْت بِخُ كان  شابّا ّظِ ة ، ف  س  ب ك تِِه يوِط ش  ةً. ِلُحْسِن ح  ك ة  ك بير  ص  م  ب د أ  يُصاِرعُها بِع ْزٍم و  ْبٍر سُرَّ و 

م  ع لى اْلع ْود ةِ  ع ز  ْرك ِب و  ب ط ها بِحاف ِة اْلم  ْيِدها. حين ئٍِذ، ر  كَّن  ِمْن ص  تّى ت م   .ح 

ْول  قاربِهِ  ع ْت ح  مَّ ة الدَِّم. أ   ِلسوِء طالِعِه، ت ج  ذ ب تْها راِئح  ذ  أ ْسماك اْلِقْرِش الَّتي ج  ّيادُ اخ  ر  قاِوُم أ ْسماك الْ يُ لصَّ ِقْرش بِش جاع ٍة إِلى أ ْن اْنت ص 

ل  إِلى الّشاطِ  ص  ك ِة ِسوى ه ْيك ل ع ْظِمّي، ما إِْن و  ل ِكْن ل ْم ي ْبق  ِمن  السَّم  ماهُ ِئ ح  ع ل ْيها، و  م تّى ر   اِل.ف ْوق  الّرِ

ت      ْجروح  ي د ْيِن م  ت ْيِن و  كاً، ذا ع ْين ْيِن غائِر  أى اْلع جوز  ُمْنه  ح   ْيِن،أ ِسف  مانولين ل ّما ر  دَّداً. ق بِل  الل ْيِه أ ْن يُرع   ف اْقت ر  ْيِد ُمج  ُجُل افِق هُ ِللصَّ رَّ

 ً حا ْجُههُ ف ر  لَّل  و  ت ه  ْحٍب و  دٍْر ر   .اْلع جوُز بِص 

ك  أ      ة  ف حِزنوا ِمْن أ جْ أ دْر  ك ة  ك بير  أ ْوهُ في ص  ل  ِكنَُّهْم ِلِه، ل  ْهُل اْلق ْري ِة أ نَّ ساْنتْياغو ضاع ْت ِمْنهُ س م  ْحِر باحِ اْلغ ِد اْلُموالي، ي عودُ إِلى اْلب  ّما ر 

، ت ع لَّموا أ نَّ  ِنّ هُو  ذاك  اْلع جوُز اْلُمت ق ِدُّم في الّسِ ماس ٍة و  ح  ٍة و  أ نَّ اْلف  ْفتاُح النَّ ة  مِ اْلُمثاب ر  بِِهمَّ ديد ة  ت دْف ُع إِلى النَّ ْصِر و  ة  ج   جاحِ.ش ل  قُوَّ
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ل ْت بِنا     ص  ْت أ ْشُهراً، و  ْرك ب ةُ "ن فاث ةُ واِحد " إِلى ٱب ْعد  ِرْحل ٍة دام  ْوك بِ ٱْلم  ِة ٱذا ما س ِمْعنا ع ْن ه  ِر. ل طال  أْل ْحم  ٱ ْلك  فِيا ْلُجْغراٱْلك ْوك ِب ِمْن ُمع لِّم 

 لَّتي كان ْت ت قوُل ل نا:ٱ

طَّةُ  - ح  ْنساِن ٱإِنَّهُ م  ِر...ٱإْلِ  لتّاِلي ِة ِلْلق م 

قَّق  ق ْوُل     ها ق دْ ت ح  ْمس ِة أ ْشخاٍص: أ  ٱو  لَّفاً ِمْن خ  ِة. كان  طاق ُمنا ُمؤ  شُ ْلُمع لِّم  ، و  نا، و  ْندُ.ْلُحس  ٱإِتْريُت، و  ع ْيب  أ ْمح  ْنتو، و  أ م   ْيُن، و 

ل ْت بِنا     ص  ْرك ب ةُ ي ْوم  ٱو  ل ق دْ كان  هُبوطُها نلرّ ٱْلُجُمع ِة ٱْلم  ً اِجحاً و  ابِع  ِمْن غُْشٍت، و  ل ْم ن ْبد أْ رِ  !ِمثاِليّا يخِ، ْلِمرّ ٱاِلْستِْكشاِف ع لى س ْطحِ ٱْحل ة  و 

ْرك ِز ٱإاِّل ب ْعد  أ ْن ت ل قَّْينا   ْلِقياد ةِ.ٱأْل واِمر  ِمْن م 

ل ٍل ب سيٍط في     ب ْعد  إِْصالحِ خ  ةِ ٱو  ل ق ْت بِناٱلَّتي ٱِة "فِْرناٍس" آْلِليَّ ٱلسَّيّار  ذْنا ساد ةٍ ه وف ْوق  وِ  ْنط  ذ ٍر، ك أ نَّما ن ْنت ِظرُ ن ائِيٍَّة. أ خ  ُل بِح  وَّ  أ ْن ت ج 

ٍة ل ْم ن ْعِرْف ِمثْل ها ِمْن ق ْبُل. يا أ للُ ٱي ْخُرج  ِإل ْينا سُّكاُن  ع  ه ذا ا أ رْ م !ْلِمّريخِ بِأ ْسِلح  د  ٱو  ْشه  س تْهُ ي د  ِسْحِريَّة ،   ماكُل   !ْلم  ْول نا ل م  صار  ي ميُل ف  ح 

 ..!اِلْحِمرارِ ٱإِلى 

ماِديَّة  ك بير      ة  ر  ْخر  هُناك  ص  ، و  ر  ة  ف ْوق  غُباٍر أ ْحم  ْمراُء ُمت ناثِر  ا .. ف ْجأ ةً، أ ْحس ْسن!ْلِجبالُ ٱأ نَّها ل  ُمْرت ِفع ة  ك  هُناك  تاِلة ، و  هُنا ُصخور  ح 

ةِ بِنا، ف د بَّ ٱْرِتجاجِ ٱبِ  ْير  أ نَّ  !لد ْعُر في قُلوبِناٱلسَّيّار  ٍر ص  لى شاش تِ ر  ل نا ع  ْلك ْمْبيوت ر  أ ْظه  ٱغ  ج  ة  ح  ْت ِه صور  رَّ تُنا ق دْ م  غيٍر، كان ْت س يّار 

شاِهِد  راً ِلْلم  ذْنا ن ْلت ِقطُ ُصو  أ خ  د أ ْت نُفوسُنا، و   ع ِة.ْلُمت تابِ ٱف ْوق هُ.. ف ه 

ف ْعنا ع لى أ ْرِضِه ع ل م  ٱغاد ْرنا     الفِت ةً كُتِب  ع  ٱْلِمّريخ  ب ْعد  أ ْن ر  ْغِرِب، و  ذْنا ع يِّناِت ٱ أْل ْرِض نُريدُ ٱ "ن ْحُن ِمن   ل ْيها:ْلم  أ خ  لسَّالم "، و 

ْمٍل، ثُمَّ عُدْنا إِلى  ر   أْل ْرِض بِس الٍم.ٱُصخوٍر و 
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 النص السماعي األول:

 

 

 

 وْ أ   ةِ ر  ائِ ٱلطّ  ةِ ر  كُ  ب  عِ ل   ب  حِ يُ  نْ نّا م  مِ و   ،مِ د  ق  لْ ٱ ةِ ر  كُ  ب  عِ ل   ب  حِ يُ  نْ نّا م  مِ فيها، ف   عُ دِ بْ يُ و   هِ راغِ ف   قاتِ وْ ها في أ  تِ س  مار  مُ بِ  دُ ع  سْ ي   ة  واي  نّا هِ مِ  لٍّ كُ لِ    

ُ لَّ ٱ ةِ يَّ مِ عال  لْ ٱ باقاتِ لسِّ ٱفي  ةِ ر  ه  م  لْ ٱ بّاحين  لسَّ ٱ ة  د  شاه  وى مُ هْ ي   و  هُ ّما سامي، ف  . أ  ي  رْ ج  ٱلْ   هُ س  فْ ن  ل  يَّ خ  ما ت  طال  ل  ، و  فازِ لْ لتَّ ٱ ةِ لى شاش  ع   ضُ ر  عْ تي ت

ً س   ً بارِ  بّاحا ُ ع   يَّ ياِض لرِّ ٱ شاط  لنَّ ٱذا ه   م  لَّ ع  ت  ى ي  تّ ح   ةِ باح  لسِّ ٱ لى ناديإِ  سابِ تِ نْ اِل ٱبِ  هُ ل   ح  م  ، س  بيهِ لى أ  إِ  هِ تِ ب  غْ ر  ضى سامي بِ فْ ّما أ  ل   .عا  .هِ صولِ لى أ

 هُ ت  ف  ش  نْ مِ  دَّ ع  أ  ، و  هُ س  البِ فيها م   ل  دَّ ب  و   ةً غير  ص   ةً ر  جْ حُ  د  ص  ، ق  هِ بِ رِّ د  لى مُ ع   ف  رَّ ع  ما ت  د  عْ ب  ولى، و  أْل ٱ هِ تِ صَّ حِ لِ  ّواق  ت   و  هُ لّنادي و  ٱسامي بِ  ق  ح  ت  لْ اِ    

ُ  هُ ياء  شْ أ   ب  تَّ ر  و   ً ج   يَّ ل  ّموا إِ لُ : ه  بِ رِّ د  مُ لْ ٱ دِ ساعِ مُ  تُ وْ ال ص  ، ع  ةً أ  جْ ف   .فُ عارُ لتَّ ٱ أ  د  ب  و   هِ رابِ تْ لى أ  إِ  مَّ ض  نْ ٱ مَّ ث  مامِ حْ تِ سْ اِل ٱبِ  مْ هِ يْ ل  إِ  ز  ع  وْ أ  ، و  ميعا

 .الً وَّ أ   دِ بارِ لْ ٱ

باَحةَ ٱسامي يَتَعَلَُّم   لّسِ

لَةٌ إِلى   ل ِمّريخِ ٱِرح 
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ُ  ياهِ مِ لْ ٱبِ  ليالً ق   ن  وْ ه  ل  ت  ، س  لِ وَّ أْل  ٱ ِس رْ لدَّ ٱ: في بُ رِّ د  مُ لْ ٱ قال      ً ودِ مع   فون  قِ ت   مَّ ث ُ و   ،حِ ب  سْ م  لْ ٱفي  يّا ُ  كاتٍ ر  ح  بِ  مْ كُ ل  جُ رْ أ   كون  رِّ ح  ت  ةِ اد  يقِ  كاتِ ر  ح   هُ بِ شْ ت

 .فيذِ نْ لتَّ ٱ ل  هْ س   رينُ مْ لتَّ ٱ كان   دْ ق  ، ف  فُ ال يوص   حٍ ر  م  بِ  ياهِ مِ لْ ٱفي  فالُ طْ أْل  ٱ س  م  غ نْ اِ  .ةِ ّراج  لدَّ ٱ

ً بادِ  د  دَّ ر  لتَّ ٱ بُ رِّ د  مُ لْ ٱأى ر      ُ : س  قال  ، و  هُ نْ نا مِ د  سامي ف   هِ جْ لى و  ع   يا ُ ك  رِ هْ لى ظ  ع   دْ دَّ م  . ت  ماءِ لْ ٱ حِ طْ لى س  ع   وِ فْ لطَّ ٱى لع   ك  دُ ساعِ أ  طْ سُ بْ ... أ

ُ  ك  يْ راع  ذِ  دْ رِ فْ ... أ  ة  يَّ لِ فْ لس  ٱ ك  راف  طْ أ    . ظامٍ تِ نْ ٱبِ  سْ فَّ ن ت  لى و  عْ لى أ  إِ  رْ ظُ نْ ٱ مَّ ث

ً لِ عْ مُ  بُ رِّ د  مُ لْ ٱ ر  فَّ ص   نْ ما إِ و   .ةٍ هول  سُ بِ  ماءِ ٱلْ  ق  وْ فا ف  ط  ، ف  هِ بِ رِّ د  مُ  ليماتِ عْ سامي ت   م  ر  ت  حْ اِ      ون  بعِ ٱلاّل  هُ ل  وْ ح   فَّ ت  تّى ٱلْ ، ح  لِ وَّ أْل  ٱ ِس رْ لدَّ ٱ ة  هاي  نِ  نا

ً ف  ن  ذون  خُ أْ ت  اني، س  لثّ ٱ ِس رْ لدَّ ٱ: في بُ رِّ د  مُ لْ ٱ قال   .غارُ ٱلّصِ  ً ع   سا ُ  ميقا ُ  مَّ ث ُ ةٍ ويل  ط   فيرٍ ز   ةِ يَّ لِ م  ع  بِ  قومون  ت  ، و  ماءِ لْ ٱ ت  حْ ت   مْ ك  ؤوس  رُ  سون  طِ غْ ت  مَّ ، ث

 نْ ع   فيرُ لزَّ ٱو   ةٍ دّاد  س  بِ  ك  فِ نْ أ   القُ غْ إِ  ك  نُ كِ مْ سامي: يُ  هُ جاب  أ   .ماءِ لْ ٱ ت  حْ ت   فِ نْ أْل  ٱ ن  مِ  ِس ف  ن لتَّ ٱفي  تاحُ رْ نا ال أ  : أ  ةُ ز  مْ ح   قال   .ديدٍ ج   نْ دوا مِ ع  صْ ٱ

 .ة  ز  مْ ح  لِ  هادَّ م  و   ةٍ د  دّاس   راجِ خْ إِ و   هِ بِ يْ في ج   هِ دِ ي   عِ ضْ وى و  سِ  هِ يْ ل  ع   ما كان  سامي، و   راح  تِ قْ ٱ ع  مِ ما س  د  عْ ب   بُ رِّ د  مُ لْ ٱ م  سَّ ب  ت   .مِ ف  لْ ٱ ريقِ ط  

 . ةِ يَّ ريبِ دْ لتَّ ٱ هِ تِ ر  وْ د   مامِ تْ إِ  ة  د  هاش   نال  و   ع  ب  رْ أْل  ٱ باحاتِ لسِّ ٱ واع  نْ أ   م  لَّ ع  . ت  دٍ هْ جُ  ّيِ أ  بِ  لْ خ  بْ ي   مْ سامي ل  ، و  روسُ ٱلد   تِ ع  تاب  ت  ، و  يّامُ أْل  ٱ تِ وال  ت     

 –بتصّرف  -السعودّي  موقع المصدر                                                                                       

 النص السماعي الثاني:

 

 

 

 ريقانِ ف  لْ ٱ ل  خ  ، د  دِ عِ وْ م  لْ ٱفي و   .ةِ لَّ ٱلسَّ  ةِ ر  كُ في  باراة  نا مُ يِّ ح  بِ  ةِ جود  وْ م  لْ ٱ بِ رْ قُ لْ ٱ بِ العِ م   دِ ح  أ  لى ع   تْ ر  ماضي، ج  لْ ٱ عاءِ بِ رْ أْل  ٱ مِ وْ ي   رِ هْ ظُ  د  عْ ب     

ُ ٱسْ ، ف  بِ ع  لْ م  لْ ٱ ة  ساح    مُ ك  ح  لْ ٱ ط  سَّ و  . ت  ها ٱلخاّصِ كانِ م  في  ةٍ ب  العِ  ل  كُ  تْ ف  ق  و  ، ة  يَّ حِ تَّ لٱ ريقانِ ف  لْ ٱ ل  باد  ت   نْ أ   د  عْ ب  . و  فيقِ صْ ٱلتَّ و   تافِ هُ ٱلْ ال بِ بِ قْ ت

ُ رْ بُ  ةً بير  ك   ةً ر  مى كُ ر  ، و  باتِ عِ لاّل ٱ ما  عان  رْ سُ و   ها.يْ ل  ع   ضاِض قِ نْ ٱاِل  ة  ص  رْ فُ  نَّ هُ ل   تيح  يُ لِ  فِ لْ خ  لْ ٱلى إِ  ب  ح  س  نْ ٱ مَّ ثُ  ضاءِ ف  لْ ٱفي  نِ وْ للَّ ٱ ة  يَّ قالِ ت

ما ن يْ ، ب  فِ د  ه  لْ ٱ رازِ حْ إِ  د  عْ ب   جيعاتِ شْ لتَّ ٱبِ  دين  شاهِ مُ لْ ٱ رُ ناجِ ح   تْ ق  ل  ط  نْ اِ  .ة  لَّ ٱلسَّ  تِ ق  ر  ت  تّى ٱخْ ح   ةٍ ف  خاطِ  ةٍ ع  رْ سُ دي بِ يْ أْل  ٱ ن  يْ ب   لُ قِ ت  نْ ت   ةُ ر  كُ لْ ٱ تِ راح  

  تْ ش  و  شْ و   .رين  آخ   جوهُ وُ  تْ رَّ ه  ف  كْ ٱ
ُ   :ةُ تي غيث  خْ أ

  ؟تِ نْ م  سْ إْلِ ٱ ن  ها مِ ضُ رْ أ   ةِ لَّ ٱلسَّ  ةِ ر  كُ  بِ العِ م   ميعُ ج   لْ ه   -

  :ةُ غيث   تْ جاب  أ  

ً ها غالِ ضُ رْ أ  ف   ةُ شوف  كْ م  لْ ٱ بُ عِ الم  لْ ٱّما ، أ  ة  يَّ ّطاطِ م   وْ أ   ة  يَّ بِ ش  ها خ  ضُ رْ ، أ  لِ كْ لشَّ ٱ ةِ طيل  ت  سْ مُ  ةٍ ل  ف  قْ مُ  ب  العِ في م   ةِ لَّ ٱلسَّ  ةِ ر  كُ  بُ عِ ل   نُ كِ مْ يُ  -  ن  مِ  با

 .تِ نْ م  سْ إْلِ ٱ

 ؟بِ ع  لْ م  ٱلْ  ةِ لى حافَّ ع   ساتِ جالِ ٱلْ  باتِ عِ لاّل ٱ رُ وْ ما د  وً  - :تُ لْ قُ 

ً جانِ  ن  رْ ظِ ت  نْ ي  ، ف  ةُ يَّ قِ ب  لْ ٱّما ، أ  ن  بْ ع  لْ ي   طْ ق  ف   نَّ هُ نْ مِ  س  مْ ، خ  باتٍ العِ  رِ شْ لى ع  إِ  ريقٍ ف   لِّ كُ  ضاءِ عْ أ   دُ د  ع   ل  ِص ي   نْ أ   نُ كِ مْ يُ  - :ةُ غيث   تْ قال   تّى ح   با

 .ديلِ بْ لتَّ ٱ ةِ يَّ لِ م  ع   ناء  ثْ أ   ن  يْ ع  دْ ت  سْ يُ 

ً د  رى ه  ن  ةً ا تار  نّ كُ ، ف  ةٍ راع  ب  بِ  تِ باعِ لالَّ ٱدي يْ ها أ  لُ ناق  ت  ت   ةُ ر  كُ لْ ٱ تِ ، كان باراةِ مُ لْ ٱ داث  حْ أ   عُ تابِ نّا نُ ما كُ ن يْ ب  و       ةً تار  ، و  مينِ ي  لْ ٱصى قْ أ  بِ  ةٍ لَّ في س   فا

 ُ ً د  رى ه  خْ أ  .مالِ لشِّ ٱصى قْ أ  بِ  ةٍ لَّ في س   فا

 .ّيٍ يدِ دح   قٍ وْ ط   نْ مِ  ةِ ي  لِّ د  ت  مُ لْ ٱ بالِ حِ لْ ٱ ، ذاتِ ةِ لَّ ٱلسَّ  هِ ذِ ه  لِ  ريبٍ غ   ميمٍ صْ ت   نْ مِ  هُ يا ل   -: تُ لْ قُ 

ُ ح  تْ ف   ضيقُ . ت  ّيِ لِ فْ ٱلس  و   ّيِ وِ لْ عُ ها ٱلْ يْ ف  ر  ط   نْ مِ  ة  توح  فْ م   ة  ك  ب  ، ش  ةُ لَّ ٱلسَّ  ي  هِ  ك  ل  تِ  - دي:والِ  قال   ُ  يْ ك   هالِ ف  سْ ها في أ  ت ما د  نْ عِ  ةِ ر  كُ لْ ٱ ةِ ع  رْ سُ  نْ مِ  ف  فِّ خ  ت

 ها.لِ داخِ بِ  ر  مُ ت  

ُ لِ و   - :ةً ل  سائِ ت  مُ  ة  غيث   تْ قال    ؟ةِ ق  مالِ ع  لْ ٱ ةِ ياض  رِ بِ  ةِ لَّ ٱلسَّ  ةِ ر  كُ  ةُ ياض  رِ  بُ قَّ ل  ماذا ت

 اتِ فسام  لْ ٱ ن  مِ  ةِ ر  كُ لْ ٱ ديدِ سْ ت  و   بين  عِ لالَّ ٱ ةِ غ  راو  مُ ، لِ ة  شاق  لرَّ ٱو   ة  ع  رْ لس  ٱو   ة  هار  م  لْ ٱ بُ لَّ ط  ت  ت   لْ ، ب  طْ ق  ف   ولِ لطّ ٱلى إِ  ةُ ب  عْ لل  ٱ تاجُ حْ ال ت   -دي:  والِ دَّ ر  

 .ةِ ويل  ٱلطَّ و   ةِ ط  سِّ و  ت  مُ ٱلْ و   ةِ صير  ق  ٱلْ 

 دْ ق  ، ف  عين  جِّ ش  مُ لْ ٱ ةِ ح  رْ ف   نْ ع   لْ س  ال ت  . و  رين  شْ عِ و   ٍس مْ خ   ل  قابِ مُ  ةٍ ط  قْ نُ  الثين  ث  بِ  باراةُ مُ لْ ٱ تِ ه  ت  نْ ، اِ بِ عِ للَّ ٱلى إِ  داتٍ وْ ع  و   راحاتٍ تِ سْ ٱ ةِ دَّ عِ  د  عْ ب  و     

 .راتِ ماهِ لْ ٱ هِ باتِ العِ  ماءِ سْ أ  بِ  فون  تِ هْ ي  و   ،ريقِ ف  لْ ٱ عار  شِ  دون  ِدّ ر  ذوا يُ خ  أ  

  -بتصّرف  -ّسلّة كرة ال كتب الفراشة "الرياضة للجميع"                                                               

 النص السماعي في أسبوع التقويم:

 

 

 

 

ُ و   .ة  يَّ سِ فْ ن و   ة  يَّ نِ د  ب   ة  ديد  ع   دُ وائِ ف   ةِ ياض  لرِّ لِ     ُ نَّ إِ  ذْ ، إِ فالِ طْ أْل  لِ  عابِ لْ أْل  ٱ لِ ض  فْ أ   نْ مِ  ة  د  واحِ  بِ ر  ض  مِ لْ ٱ ةِ ر  كُ  ةُ ياض  رِ  رُ ب  ت  عْ ت  ناءِ لى بِ ع   مْ هُ دُ ساعِ ها ت

ُ ، و  ةٍ يَّ وِ ق   التٍ ض  ع    لِ ثْ مِ  ةِ ن مِ زْ مُ لْ ٱ راِض مْ أْل  ٱ ن  مِ  ميهِ حْ ت   هانَّ ما أ  ك   ،مِ سْ جِ لْ ٱ ةِ شاق  لى ر  ع   لُ م  عْ ت  ، و  قِ و  ف  لتَّ ٱبِ  عور  لش  ٱو   مْ هِ سِ فُ نْ أ  بِ  ة  ق  لثِّ ٱ مُ طيهُ عْ ت

 .طِ غْ لضَّ ٱو   رِ كَّ لس  ٱو   بِ لْ ق  لْ ٱ

ةُ و      بِ ٱكُر  ما هِ ِض عْ ب   ع  م   نِ يْ ب  عِ ال عُ م  جْ تي ت  لَّ ٱ بِ عالْ أْل  ٱى دحْ إِ  ي  هِ . و  سانُ نْ إْلِ ٱها س  تي مار  لَّ ٱ ياضاتِ لرِّ ٱ واعِ نْ أ   مِّ ه  أ   نْ مِ  ة  د  واحِ  ْلِمْضر 

 ةُ ياض  رِ  بُ لَّ ط  ت  ت   .ةٍ ن يَّ ع  مُ  وانين  ق  و   روطٍ شُ  ق  فْ و   رِ خ  آْل ٱ بِ عِ لاّل ٱ سابِ لى حِ ع   قاطِ لن  ٱ جيل  سْ ت   بٍ العِ  ل  كُ  لُ حاوِ يُ و   ،دٍ واحِ  بٍ ع  لْ في م   ِض عْ ب  لْ ٱ

ةِ  بِ ٱ كُر   .ةٍ عامَّ  ةٍ صور  بِ  رِ كْ فِ لْ ٱو   دِ س  ج  لْ ٱ ن  يْ ب  ، و  نِ يْ ل  جْ لرِّ ٱو   نِ يْ د  ي  لْ ٱ ةِ ك  ر  ح   ن  يْ ب   د  يِّ ج  لْ ٱ سيق  نْ لتَّ ٱ ْلِمْضر 

ةِ  ةِ ياض  رِ  دِ وائِ ف   نْ مِ     بِ ٱ كُر  ُ  ما، ك  لِ ب  قْ ت  سْ مُ لْ ٱ يف ظامِ عِ لْ ٱ ة  شاش  ه   عُ ن مْ ت  و   التِ ض  ع  لْ ٱ ةِ يَّ وِ قْ لى ت  ع   لُ م  عْ ها ت  نَّ أ   ْلِمْضر   ةِ حَّ ِص  زيزِ عْ لى ت  ع   دُ ساعِ ت

ُ  ةِ ع  رْ لس  ٱ اللِ خِ  نْ مِ و   .طاتِ لْ ج  لْ ٱو   ماتِ ز  أْل  ٱ ن  مِ  هِ تِ ماي  حِ و   بِ لْ ق  لْ ٱ ةِ  ةُ ب  عْ لُ  دُ ساعِ ت بِ ٱ كُر  لى ع   لُ م  عْ ما ت  ك   .هِ تِ يَّ وِ قْ ت  و   مِ سْ جِ لْ ٱ شيطِ نْ لى ت  ع   ْلِمْضر 

 لسَّلَّةِ ٱكَُرةُ 

َربِ ٱكَُرةُ   ل ِمض 
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 زِ فْ ق  لْ ٱ ناء  ثْ أ   .مِ سْ جِ لْ ٱ ةِ شاق  ر  و   نِ زْ و  لْ ٱ قاِص نْ لى إِ دي إِ ؤ  ا يُ مّ مِ  .هونِ لد  ٱ ةِ ذاب  إِ و   قِ رْ ح   لِ دَّ ع  مُ  فاعِ تِ رْ ٱو   مِ سْ جِ لْ ٱ يف جينِ سِ وكْ أْل ٱ ةِ ي  مِّ كِ  سينِ حْ ت  

 .نِ يْ اق  لسّ ٱو   نِ يْ راع  لذِّ ٱو   نِ يْ د  خِ ف  لْ ٱ ةِ ل  ض  ع   ةِ يَّ وِ قْ لى ت  ع   لُ م  عْ ما ت  ك   .نِ طْ ب  لْ ٱ لِ ف  سْ أ   التِ ض  ع   ةِ يَّ وِ قْ لى ت  ع   لُ م  عْ ت   ةِ ب  رْ لضَّ ٱو  

ُ  ة  ياض  لرِّ ٱ نَّ إِ     ةِ يَّ ياِض لرِّ ٱ وحِ لرّ ٱ، و  لِ م  ح  لتَّ ٱ ةِ وَّ قُ و   هودِ جْ م  لْ ٱ ةِ ل  واص  مُ و   رارِ صْ إْلِ : ا  ل  ثْ ؛ مِ ةِ ع  ائِ لرّ ٱ فاتِ لّصِ ٱ ن  مِ  ثير  ك  لْ ٱ سان  نْ إْلِ ٱ بُ سِ كْ ت

ُ لَّ ٱ ةِ ميد  ح  لْ ٱ صالِ خِ لْ ٱ ن  ها مِ رِ يْ غ  و   ةِ ريف  لشَّ ٱ ةِ س  ناف  مُ لْ ٱو    سانِ نْ إْلِ ٱ سابِ كْ لى إِ ع   لُ م  عْ ها ت  نَّ أ  ما . ك  تِ قْ و  لْ ٱ ِس فْ في ن  ع  م  ت  جْ مُ لْ ٱ فيدُ تُ و   د  رْ ف  لْ ٱ فيدُ تي ت

 دِ واعِ ق  لْ ٱ ك  لْ تِ بِ  م  زِ ت  لْ ي   نْ أ   ّيٍ اِض يّ رِ  سانٍ نْ إِ  لِّ لى كُ ع  ، و  ةُ خاصَّ لْ ٱها يودُ قُ ها و  وانينُ ها ق  ل   كونُ ت   ةٍ يَّ اِض يّ رِ  ةٍ ب  عْ لُ  يَّ أ   نَّ ، أِل  وانينِ ق  لْ ٱو   دِ واعِ ق  لْ ٱ رام  تِ حْ ٱ

 .وانينِ ق  لْ ٱو  

 عن موقع بلعربي. بتصرف

 

 نصوص إمالئية لالستثمار: :2الملحق 
 التاء المربوطة والمبسوطة: *

 اللعبة
حف، أحيانا نزوأترابي، وانشغلت معهم بلعبتنا المدهشة، ننتظر اكتمال علو موجة البحر؛ فنقفز في وسطها،  انضممت إلى   

 فنرافقها إلى أن تلقي بنا في اليابسة، ونعيد العملية مرات ومرات...

اء المصابيح. ت لعبة أضوفراشاخذ الفي ذلك اليوم بالذات، كنا قد انجذبنا لنشوة القفز في األمواج، فأخذتنا اللعبة الجميلة، كما تأ   

ء إلى عادة الدفاولة إلبعد أن أثلج البرد صدورنا الصغيرة، توقفنا وهرولنا واحدا تلو اآلخر، لترتمي على الرمال الساخنة في مح

 أجسادنا.

 الفراشات
ها وشاهد بطنه. حطت إحدى الفراشات على زهرة من زهرات الحديقة، فبصر بها عصفور رغب في أن يروي بها شهوة   

في اليوم  ، وكنتعنكبوت فود لو يخنقها بالشبكات التي ينسجها. وكنت واقفا على عتبة البيت، فلفت نظري ذلك المشهد المزعج

لمتعددات يالت االفائت قد شاهدت عددا من الفراشات تحوم حول بيوت الجيران والجارات،ففرحت بتلك المجنحات الصغيرات الجم

 األلوان.

  الوصل والقطع: تاهمز *

 رعاية الطفولة

لميا، هم صحيا وعفظ عليولذلك يرعاهم الوطن، ويحا أطفالنا هم أكبادنا التي تمشي على األرض، وهم شباب الغد وقادة المستقبل،   

ع في جميطفل قوق الزودهم بالعلم والتوعية، وقد جعل لهم عيدا يحتفل به العالم مؤكدا على حينشئ لهم المدارس والمالعب، ويف

 نهم.. ولذلك ينشأ األطفال على حب الوطن الذي يرعاهم ويحافظ عليهم؛ ليكونوا رجاال نافعين ألنفسهم ووطالدول

 خير جليس

ن كنت أته وإالكتاب خير جليس لمن يريد الخير لنفسه، وهو صديق من ال صديق له، يرضيك إذا كنت غاضبا، ويسرك إن قر   

 ن سطورة حكمة وعبرة.حزينا، ففي صفحاته تسلية، وبي

 لك ال يضرك، فاجلس إليه، وابتغ فضال لديه. هو صديق مخلص ، سرك مكتوم عنده، وهو حبيب   

 آداب المجلس

يثك تدأت في حدإذا ابإذا جلست مع قوم يتحدثون فأصغ إلى كالمهم بكل أدب واحترام، وإن أردت الكالم فاستأذن قبل الحديث، و   

 فتأن فيه وال تكثر من الحركة واإلشارة، وبذلك يحترمك الحاضرون، ويستمعون إليك وهم منتبهون.

 همزة "ابن": *

 فاطمة ابنة عبد الملك

بنة ايا، وكانت هد في الدنالملك بن مروان، وزوجها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. كان ابن عبد العزيز شديد الزأبوها عبد    

قالت يت أبيك. فبإلى  كعبد الملك مطيعة له. قال عمر بن عبد العزيز لزوجته حين ولي الخالفة: يا بنة عبد الملك؛ أعيدي مجوهرات

 فاطمة ابنة عبد الملك: ما كنت مؤثرة عليك شيئا يا بن عمي. وتنازلت عن كل ما تملكه لبيت مال المسلمين.

 الهمزة المتوسطة: *

 الوطن

ن غذوا، ومتيراته ؤه، وتحت سمائه عاشوا، ومن خالوطن حبيب إلى كل فرد من أبنائه، عزيز على كل نفس، فوق أرضه نشأ أبنا   

 ه.مائه شربوا، ومن نسيمه تنفسوا أنفاس الحياة، لهذا يحن المرء إلى وطنه كلما بعد عنه، ويود لو يعود إلي

 الهمزة المتطرفة: *

 الربيع

 طرات الندىفير، قرحل الشتاء بعد مجيء الربيع، وعادت الحياة إلى الطبيعة بأثوابها الخضراء، وغدت الطبيعة ملجأ العصا   

 كلؤلؤ منثور. بدأت الكائنات تشعر بالدفء في هذا الفصل. هجر الناس المدافئ ولجأوا إلى ضوء الشمس. 

 كتابة "ما" االستفهامية: *

م ك عظيمة؟ عم ممالما بالك حيران؟ وحتام ستبقى مترددا قابعا في زوايا النسيان؟ مم تخاف؟ أال تعلم أن الجبن أضعف دعائ   

علم أنه ما تلعون؟ أال ا نتظر؟ عالم تتكل؟ وإالم ت!لجبانة؟ وبم تفكر والحياة ال مكان فيها إال للشجاع المقدامتبحث بين حطام نفسك ا

 حك جلدك مثل ظفرك؟

  استراتيجيات القراءة: :3الملحق 
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 ا. وهذهوبعدهءها ل القراءة وأثناالقراءة عملية تفكير مركبة تحتاج إلى امتالك استراتيجيات مختلفة يوّظفها القارئ قب   

لمفردات حيث ا االستراتيجيات تساعد المتعلمين والمتعلمات على اكتساب الطالقة في القراءة والقدرة على امتالك النص من

 والتراكيب واألفكار والترابط بين النص المقروء وبين نصوص أخرى. 

راءة افه من القتحقيق أهدنيات التي يستعملها القارئ لتتمثل استراتيجيات القراءة في مجموع العمليات الذهنية والمعرفية والتق   

 ه.  ستثماربكيفية فعالة؛ فكل قارئ يستخدم، بكيفية واعية أو غير واعية، استراتيجيات معينة من أجل فهم المقروء وا

 ،سادسالو خامسلابشكل مقتضب، أما في المستويين  األولى ات األربعوقد سبقت اإلشارة إلى هذه االستراتيجيات في المستوي

 فيتم استثمارها لتدريب المتعلم)ة( على تنمية مهارات القراءة من خالل:

 ؛استحضار معرفته القبلية الستثمارها في قراءة النص وفهمه 

 ؛تحديد الهدف من القراءة، واستحضاره أثناء ممارستها وبعد االنتهاء منها 

 اللخو الصورة أو هما معا، أو من ل العنوان أوضع توقعات حول مضمون النص انطالقا من مشيرات دالة مث 

 ؛التصفح األولى لتصميم النص، أو مداخله التمهيدية...

  وقعاتيتلنص مع هل يتوافق مضمون االمراقبة الذاتية من خالل التساؤل أثناء القراءة: هل أفهم ما أقرؤه بوضوح؟ 

 القبلية؟ ماذا أحتاج لفهم ما يقصده كاتب النص؟

 ؛ق لفهم كلمات جديدة في النصاستعمال السيا 

 ؛استخراج المعاني الصريحة والضمنية من المقروء 

 ؛استنتاج العالقات بين الجمل 

 ؛فحص مدى توافق التوقعات القبلية مع مضمون النص بعد قراءته 

     .تلخيص المقروء 

 يأتي:من بين استراتيجيات القراءة المتداولة في األدبيات التربوية، يمكن التمثيل بما 

 استراتيجيات ما قبل القراءة

 استثمار المعرفة القبلية وضع توقعات قبلية تحديد الهدف من القراءة التصفح األولي

 

 استراتيجيات مرحلة القراءة

 المراقبة الذاتية للفهم استنتاج العالقات بين الجمل استعمال السياق لفهم كلمات جديدة

 استنباط التأويالت الممكنة استخراج البنية العامة للنص والضمنيةاستخراج المعاني الصريحة 

 

 استراتيجيات ما بعد القراءة

 تقويم المقروء تلخيص النص فحص التوقعات القبلية 

 

 

 

 

 أوال : استراتيجيات ما قبل القراءة

 .الصورة1استراتيجيات التوقع من خالل الصورة والعنوان: 

 

ي م والصور فالرسو نصا، فإنه يلتقط بصريا عالمات وُمشيرات من خالل ما يحيط بالنص القرائي. وتشكل )ة(عندما يتلقى المتعلم

ن مية التوقع تراتيجهذه الحال فرصة لتوقع فرضيات القراءة اعتمادا على ما يالحظه من صور. استعن باألمثلة اآلتية لتطبيق اس

 خالل الصورة.

 صورة من الصور التوضيحية؟ما الذي يمكن مالحظته في 

 مالحظة شاملة للصورة بكاملها: ماذا؟ أين؟ من؟ •

 مالحظة بؤرية تنصب على عالمة معينة؟ •

 مالحظة إسقاطية تتخيل موقفا أو حدثا ال يظهر في الصورة. •

 مالحظة شاملة للصورة 1مثال 

 المتعلمات والمتعلمين إلى الصورة، اهتمام  أوجه •   
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 فرصة مالحظتها.وأترك لهم 

 أطلب منهم مالحظة الصورة:  •   

 أطرح أسئلة تستهدف الصورة كلقطة شاملة:  •   

 أربط بين الصورة وتوقع القراءة: •   

 من في الواجهة؟ ماذا يوجد خلف الصورة؟ لماذا توجد راية المغرب في الصورة؟ ماذا سيتضمن النص في نظركم؟

 لرصد التوقعات. مخططا شمسيايمكن أن أوظف  •   

 يمكن أن يعملوا في مجموعات، ويدونوا موضوعا متوقعا في بطاقات،  •   

 ثم يلصقونها على المخطط الشمسي، ويناقشونها.

 مالحظة بؤرية للصورة 2مثال 

 تنصب المالحظة البؤرية على عالمات دقيقة في الصورة ذات عالقة 

 فرضيات القراءة التوقعية.بموضوع النص يمكنها أن تشكل منطلقا لبناء 

 : اهتمام المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة بؤرية للصورةأوجه  •   

 ؟ مالذي يحيط به؟أحمد الطفل ماذا يفعل • الحظوا معي هذه العالمات في الصورة:

 
                                                                      عالم تدل إيماءاته؟ •   

 ؟ لماذا؟أحمد الطفل شخصيةأترون أن هذا النص يتحدث عن القراءة:  بين الصورة وتوقع  أربط •   

 أكلفهم بنشاط تطبيقي يركز على مالحظات دقيقة وبؤرية،  •   

 وذلك مثل:

 .جمالكل متعلم)ة( يتخيل معنى سيجده في النص أو يريد قوله على لسان  •   

 كل متعلم)ة( يعين في الصورة كلمات يتوقع أننا سنجد مفردات لها في النص،  •   

 .  مغاربة العالمكل متعلم)ة( يعين من خالل الصورة ما يتعلق بمجال  •   

 ويمكن أن أوظف مخططا شمسيا ألجل ذلك.

 مالحظة إسقاطية للصورة 3مثال 

                           تكون المالحظة إسقاطية إذا ارتبطت بتخيل حدث أو أمر مرتبط 

 بالصورة من دون أن يكون موجودا فيها؛ كأن نقول للمتعلم)ة(: 

 تخيل أنك توجد في هذا المكان: ماذا ستفعل؟

 :  ، مثلأطرح أسئلة تثير فضول المتعلم)ة(

 من يظهر في الصورة؟ )رجال ونساء(. •   

 ماذا يفعلون؟ )يشاركون في مباراة للعدو(.   •   

              ماذا تتوقع من خالل الصورة؟                            •ما الذي يوجد منصوبا خلفهم؟ عالم يدل؟  •   

   :ما يتخيله من خالل الصورةجملة يرى أنها مفتاح لفهم النص اعتمادا على  يقترح المتعلم)ة(•    

 أي عالقة بين مجموعة العدائين والعلم المغربي؟

 استراتيجيات التوقع من خالل الصورة والعنوان: 

 

راءة عبر ا قبل القمقد يعتقد الطفل القارئ أن العنوان جزء من النص، في حين أنه إضاءة للنص يمكن توظيفه في استراتيجيات    

ة الحظة الصورز بين ميتوقع قراءته. استأنس باألمثلة اآلتية لتتعرف استراتيجيات استخدام العنوان )التمييالربط بينه وبين ما 

وان قبل ة العنومالحظة العنوان منهجي فقط، إذ يمكن الجمع بينهما في نشاط واحد، كما يمكن وضع التوقع انطالقا من مالحظ

 الصورة(.
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 تكملة العنوان كإضاءة للنص 1مثال 

 عنوان النص وقراءته المتعلمات والمتعلمين مالحظة أنطلق من نص معين، وأطلب من    

 وشرحه وإبراز إيحاءاته في عالقة بالصورة. 

 ما الكلمة أو الكلمات المناسبة لتكملة العنوان؟أطرح أسئلة، مثل: 

 يمكن أن أوظف خطاطة شمسية، حيث يدون المتعلمون والمتعلمات 

 تكملة العنوان )التكملة تكون قبل العنوان و/ أو بعده(، ويلصقونها على 

  المخطط، ثم يقومون بفحصها في آخر الحصة.

 "، يرى أنها مفتاح لفهم النص ربيغميضع المتعلم والمتعلمة عبارة بعد كلمة "

 .  في نص "مغربي في الناسا" اعتمادا على ما يتخيله من خالل الصورة

 يمكن أن أطلب من المتعلمات والمتعلمين اقتراح تكملة للعنوان اعتمادا على 

 .مخطط شمسي، مثل المخطط أعاله

 توقع حدث من خالل العنوان  2مثال 

 (. مسار امرأةأدعو المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة عنوان النص ) •   

            وبما أنه مكون من مفردتين، فإنه يشكل منطلقا دالليا لتوقع حدث سيقع 

 في النص. وفي هذه الحالة يمكن طرح أسئلة، مثل:

 ؟نجاة بلقاسم بالدرجما عالقة 

 ؟لعبارة التي تفسر ما فهمته من العنواناأجد 

 ؟تتوقعه من النصماذا 

 . ثم يفحص مدى مطابقتها لما سيصل إليه في ختام الحصة.تقولها نجاةأدعو المتعلم)ة( ليفكر في جملة تقولها 

 ربط العنوان بفقرة من النص 3مثال 

 هدف هذا النشاط هو استثمار العنوان إليجاد الترابط الممكن بينه وبين جملة أو فقرة دالة في النص:

 مثل:مالحظة عنوان النص، وأطرح أسئلة المتعلمات والمتعلمين إلى أدعو  •   

 من يكمل العنوان بالكلمة المناسبة؟

 ما الجملة أو العبارة المناسبة لهذا العنوان في بداية النص أو في نهايته أو في فقرة محددة منه. 

 استراتيجيات توقع نتيجة أو نهاية

 

تم اختباره ي، على أن نهاية النصيمكن اعتماد استراتيجيات ما قبل القراءة ليتوقع المتعلمة والمتعلم نتيجة أو حدثا سيقع عند    

 خالل القراءة أو عند نهايتها:

 

 توقع نتيجة أو نهاية للنص 1مثال 

مُ  نََجاةُ  كَانَت  ":أربطه بأول جملة يبدأ بها النص م"، ثمسار امرأة: "النصأوجه المتعلمات والمتعلمين إلى مالحظة عنوان   بل قاس 

يَِة بَنِي ِمن   ِطف لَةً  يَاَسةِ  َعالَمَ  نََجاةُ  َدَخلَت  وبأول جملة في الفقرة ما قبل األخيرة:" ".َشماِل ٱل مغ ربِ  في ٱلصَّغيَرةِ  ٱلَجبَلِيَّةِ  ِشيق رَ  قَر   ٱلّسِ

بََحت   أَن   إِلى َمسيَرتِها في فَنََجَحت   َشابَّةٌ، َوِهيَ  أَةِ  ِلُحقوقِ  َوزيَرةً  أَص  ثَةَ  ٱل َمر  س ِميَّةَ  َوٱل ُمتََحّدِ مِ  ٱلرَّ  ٱل ُحكوَمةِ  بِٱس 

 وبما أن هذا المدخل ُمشير توقعي للحكي، يمكن أن أعتمده لتوقع نتيجة أو حدث. ".ٱل فََرن ِسيَّةِ  

 اقبيل ممات والمتعلمين أسئلة من يمكن أن أوجه إلى المتعل

 (.ةمتميز  - سياسية؟ )نجاة بلقاسمصفة  ما يأتي:

َط فالِ وَ  ٱل فَتَياتِ  َحقِّ  َعن   دافَعَت  ؟ )انطالقا من يمن ه  ٱل فُقَراءِ  ٱأل 

 (.ٱلتَّعَلُّمِ  في

راَسةَ  ٱلتَّعَلُّمَ ) ؟ماذا صنعت لبلدها  إِلى ل ُوصولِ لِ  َطريقٌ  َوٱلّدِ

ةِ   "؟امرأةمسار " نصتوقع في تماذا   (.ٱل ِقمَّ

 

 

 فحص التوقعات عند نهاية النص 2مثال 

ليهم نهاية. أطرح عبد من تذكير المتعلمات والمتعلمين بتوقعاتهم في البداية، وفحص مدى صحتها عند ال عند نهاية القراءة ال

 أسئلة، مثل:

 فقد الهوية

 الفشل والتهميش

 سياسية متميزة

سفيرة بلدها 

 بمواقفها

 النجاح والشهرة
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 "؟ هل حدث ما توقعتموه فعال؟مسار امرأة: "نصما النهاية التي كنتم تتوقعونها في 

 ؟  لماذا فكرتم في هذه النهاية؟ايدل على وطنيته نجاةهل فكرتم بأن سلوك  

 ؟نجاة بلقاسميمكن توظيف مهارات توقعية أخرى مثل: ماذا ستفعل لو كنت مكان 

 القراءةأثناء ستراتيجيات ثانيا : نماذج تطبيقية ال

 

ى النصوص عتمادا عللتطوير الفهم القرائي، ال بد من تنمية المفردات لدى المتعلمة والمتعلم وإغنائها عبر الدوام ا   

عتمد ق فعالة ته طرائالقرائية. غير أن هذا التعلم ال يجب أن يعتمد طرائق تعليمية تلقينية مباشرة، بل ينبغي أن توظف ل

 رسة دور المسير من لدن األستاذ)ة(. على تفاعل المتعلم)ة( مع المقروء، ومما

 رائي:االستراتيجيات التي تمكن من االشتغال على المفردات والمعاني من أجل تنمية المفردات، وتعزيز الفهم الق

 
 

 استراتيجيات المفردات

 

كن من فهم استراتيجيات تممن خالل هذا النشاط الفعال والتفاعلي يكتسب المتعلمون والمتعلمات ثروة لغوية عبر    

ها خصائص النصوص، ومعرفة الحقول الداللية والمعجمية للكلمات )كلمات ذات معنى واحد أو معان متعددة(،  فضال عن

 الممكن استخدامها: واستخدامها في سياق الكالم. وفيما يأتي نماذج من االستراتيجيات

 

 شبكة المفردات 1مثال 

ات الصلة الكلمات ذ للمتعلم)ة(، وتنمية قدرته على الفهم، يجب أن نساعده على اكتساب أكبر عدد منإلغناء الرصيد المعجمي    

 بإحدى كلمات النص:

 ربةغ                    " وسط دائرة على السبورة، كما في المخطط الشمسي، ثم أطلب هجرأضع كلمة مثل: "م 

 ذكر جميع المفردات ذات الصلة بالكلمة المفتاح. المتعلمات والمتعلمينمن 

      طن و                    علم                ، ويلصقها في الشبكةهجرعلى كل واحد منكم أن يكتب كلمة ترتبط بالمأقول لهم : 

   نتماءا                                                                             ) قد نكتبها مباشرة بالطباشير(.

 وأطلب من كل متعلمة ومتعلم وضع شبكات أخرى من النص، مثل:

 ... ...  تعلق – يقيم– وطن – رتبطم – تابع – منسق – هاجر – جذور – ينحدرون

 خريطة الكلمة 2مثال 

كلمة  دفمرالم)ة( إلغناء رصيد المتعلم)ة( المعجمي، يمكن توظيف استراتيجية خريطة الكلمة. والغرض منها أن يتعرف المتع   

 . وضدها ونوعها مع تركيبها في جملة مفيدة

 ، وأطلب من من جد وجد، ومن زرع حصد"أنطلق من نص يتضمن القولة: " •    

 " وأقول لهم: سوف وجدقراءتها، وشرحها، ثم أختار كلمة " المتعلمات والمتعلمين

 تبحثون عن مرادف للكلمة وضدها.

 المتعلمات ضع الكلمة في وسط الدائرة وفق الشكل المقابل، وأطلب من أ •    

 البحث عن معناها ثم ضدها. والمتعلمين

 اسم أو فعل أو حرفأطلب منهم أن يذكروا نوعها :  •   

 يوظفونها في جملة.أجعلهم 

 من المتعلمات والمتعلمين استعمال كلمات أخرى من النص، بحيث يتكلف أطلب •   

 تحت إشراف األستاذ وتوجيهه. من النص، ثم يتقاسمون ما توصلوا إليه كل متعلم ومتعلمة بإعداد خريطة لكلمة يختارها،

 عائلة الكلمة )االشتقاق( 3مثال 

االسترتيجيات الموظفة

شبكة 
المفردات

خريطة 
الكلمة

االشتقاق
(عائلة الكلمة)

المعاني 
المتعددة

مفاتيح 
السياق

الصفة 
المضافة

 مهجر
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كلمة  ت صرفية من)أو استراتيجية عائلة الكلمات( هدفها تمكين المتعلم والمتعلمة من توليد مشتقااستراتيجية االشتقاق    

 معينة، ومن استخدام معلومة يقدمها النص الكتساب معلومات أخرى تغني معجمه.

تَِرئَة   قَديَمة   لُع بَة   ِمن   أََخذَهُ "". الموجودة في جملة مهترئةّ أكتب كلمة "  تعلمات والمتعلمين البحث عن فعلهاالموأطلب من  "،ُمه 

 . باليةأي  مهترئة(، وأطلب منهم صياغتها على منوال بلي(، ثم أسألهم عن مرادفها )اهترأ)

 أدون العمل على السبورة كما في المثال أو غيره:

ٌ  مهتِرئٌ  يهترئ اهترأ  اهتراء مهتَرأ

 بالية أبلى بال يبلى بلي

 من المتعلمات والمتعلمين االشتغال على كلمات أخرى في مجموعات أو فرادى. أطلب 

وأخرى (، استمرارية – استمرار – مستمر – يستمر – استمركلمات توجد في النص ويولدون منها عدة مشتقات، مثل: يختارون 

 .مندهشون – تحقيق – توقف – مخترعمثل: 

 استراتيجية المعاني المتعددة 4مثال 

جملة  عناها داخلاق لفهم مباعتبار أن للكلمة معاني متعددة في اللغة العربية، فإن المتعلم والمتعلمة مدعوان إلى استخدام السي   

بالمشترك  ف لغوياالمتعددة على جرد معان متعددة للكلمة الواحدة، وهو ما يوص استراتيجية المعانيمن جمل النص. لذلك تقوم 

 اللفظي.

بَثُ  كُن تُ " "، وأختار جملة أشتغل معهم على معانيها:أنامل أضاءت طريق أصحابهانص "أنطلُق من  •     في حادَّة   بِأََدوات   أَع 

َشةِ   ."واِلدي َعَملِ  َور 

أطلب فمتعددة،  ين( معاحادة) كلمةن لإ" ومعناها في الجملة. أقول لهم حادةأطلب منهم قراءتها مع التركيز على كلمة " •   

 منهم شرحها حسب سياقها في كل جملة. 

 يمكن أن أدون على السبورة الجدول اآلتي لالشتغال عليه جماعيا: •   

 المعنى في السياق  الجملة  الكلمة

 حادة

 أعبث بأدوات حادة  قاطعة 

 وضع حدا بيني وبينه  حاجزا 

 جعل حدا لصداقتنا  قطعها 

 قبلت بالحد األدنى  القليل 

 استراتيجية مفاتيح السياق 5مثال 

تعلم)ة( ساعدة الممنطبق هذه االستراتيجية على الكلمات التي لها معنى واحد يفهم من خالل السياق. والغرض من استخدامها    

 .كلمة من خالل سياق الجملة على التفاعل مع المقروء مستعمال ذكاءه الستيعاب معنى

لكلمات ا"، وأشرح للمتعلمات والمتعلمين فحوى النشاط، ثم أطلب منهم شرح بعض المخترع الصغيرأنطلُق من نص " •   

 موضحا أهمية ذكر معناها المحدد حسب سياقها.

 يَقُصُّ  َوهُوَ  كُلَّهُ  النَّهارَ  يُم ضي) " في جملةقصرسم على السبورة جدوال، وأشتغل مع المتعلمات والمتعلمين على كلمة "أ •   

َسالكَ  وفي كل جملة يالحظ المتعلمون والمتعلمات الكلمات المحيطة بالكلمة المستهدفة، ويتدبرون معناها في ضوء عالقتها  (.ٱأل 

 بالسياق على اعتبار أنها ال تحتمل معاني أخرى.

 المعنى مفاتيح السياق الجملة

 يقطع األسالك....   يقص األسالك

 يحكي حكاية طريفة الجد......  يقص الجد حكاية طريفة

 يتتبع الشرطي أثر المجرم...... يقص الشرطي أثر المجرم

 يحلق الحالق الشعر ...... يقص الحالق الشعر

بإمكان المتعلمات والمتعلمين االستعانة  بمعجم المفردات؛ حيث أطلب من كل مجموعة جرد معاني كلمة من  التطبيق، عند   

 .عالية  - جيدة – دقيقةفي النص:    "رفيعةالنص، ووضعها في جملة، وشرح معانيها من خالل الشرح المعجمي. مثال : كلمة "

 الصفة المضافة 6مثال 

. مة + صفة()كلسميت هذه االستراتيجية "الصفة المضافة" ألنها تقوم على إضافة المتعلم)ة( صفة لتخصيص كلمة معينة    

 ويمكن له أن ينطلق من فقرة إلضفاء صفات على كلمات معينة.
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بير، )ك  وطني:  للمتعلمات والمتعلمين أن الصفات إضاءة للمعنى. يمكن أن أقول مثال، وأبين "وطنيأنطلُق من نص عن " •   

 )طالع أو نازل(. وطنيجميل، عامر...(، وال يصح أن أقول 

أطلب من المتعلمات والمتعلمين أن يختاروا الصفة المناسبة لكلمات أخرى، وأكلفهم بالبحث عن صفات وإضافتها الى الكلمات  •  

 اآلتية :

 هادئة صغيرة بسيطة بيوت وطنيفي 

 ضيقة شاسعة نظيفة وطنيشوارع 

 قديمة غنية رائعة معالم وطني

 أوجه المتعلمات والمتعلمين إلى االشتغال على كلمات أخرى من النص فرديا أو جماعيا. 

َجرِ  في َكَمالٌ   -...... ٱل عالَمِ  َمغاِربَةُ   .......... .......... - ...... ِللطَّاِلبِ  نَُموذَجٌ  ٱل َمه 

 ثالثا : نماذج تطبيقية الستراتيجيات ما بعد القراءة

ته.  لذلك النص ذا لتطوير الفهم القرائي، البد من تجاوز النص نحو اإلنتاج، والتفكير، والتعبير، والذهاب أبعد من   

 ...واإلنتاج انطالقا من النصتعتمد المقاربة المقترحة استراتيجيات لما بعد القراءة كإعادة اإلنتاج، 

 

 إعادة إنتاج النص

 

لقراءة. أغراض ا تمكن إعادة إنتاج النص من تطوير مهارة التعبير لدى المتعلم والمتعلمة على اعتبار أنها غرض من   

 ومن خالله يمكن لكل متعلم)ة( أن يبتكر ويعيد إنتاج النص عبر تلخيصه أو هيكلته.

 

 شفهياتلخيص النص  1مثال 

 "، وأوضح للمتعلمات والمتعلمين أننا سنحاول تلخيصه شفهيا.مغاربة العالمأنطلُق من نص " •   

ن علخيص النص توأطلب منه  أكتب أفكار النص على السبورة بعد الفهم، ثم أطلب من كل متعلم)ة( قراءة فكرة ما شفهيا. •   

 طريق الربط بين األفكار.

مناجم عمل مهندسا ب .حصل على شهادات عليا في الهندسة .درس بالمغرب ثم بالخارج . فؤاد العروي قصاص مغربي

 .اشتغل بالبحث والتدريس بجامعة أمستردام .الفوسفاط بخريبكة

 يمكن للمتعلمات والمتعلمين إعادة تنظيم األفكار حسب ما يناسب المعنى.

 ليعبر كل واحد عن فكرة ويكمل اآلخر ما بدأه.أطلب من المتعلم والمتعلمة إعادة سرد النص بالتناوب  •   

 هيكلة النص 2مثال 

 هيكلة النص نشاط للفهم القرائي لما بعد قراءة النص، يقوم على هيكلته وتنظيم عناصره وأجزائه.

 جدول.أو  "، وأوضح للمتعلمات والمتعلمين أننا سنحاول هيكلة النص عبر خطاطة ذهنيةمسار امرأةمن نص " أنطلقُ  •   

 : النصطرح أسئلة حول عناصر 

 نجاة بلقاسم، األم الشخصيات وما تقوم به

 بني شيقر، فرنسا، أبيفيل، أميان المكان

 كانت، طفلة، فتاة، امرأة الزمن

 سها،رعي الغنم، دور المدرسة في حياتها، طفولة صعبة، مساعدتها ألبناء جن األحداث

 دخولها عالم السياسة...

 خطاطة أو خريطة ذهنية: العناصر اآلتية إلنتاج يمكن اعتماد

و شكل. أى رسم الخريطة الذهنية مستوى من الفهم يمكن استخدامه بعد القراءة حيث يقوم خالله المتعلم)ة( بتحويل النص إل

 "، واطلب من المتعلمات والمتعلمين أن يحولوها إلى خطاطة أو خريطة ذهنية.مسار امرأة" نصانطلق من 

 ماذج تطبيقية الستراتيجيات إنشاد النص الشعريرابعا: ن

 

 اإلنشاد نماذج تطبيقية الستراتيجيات اإلنشاد الشعري

 

 التمرين الصوتي 1مثال 

 في إطار هذه الطريقة، سيقوم المتعلمون والمتعلمات بما يأتي:
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 على السبورة:قراءة البيت األول من النص الشعري قراءة متأنية بصوت مسموع، وبالنظر إليه  •   

صاِلها في وٱل بِش رُ  للَوك رِ  ٱلطَّي رُ  تَعُودُ لَّما  يَس ري أَو 

 ترديده فرديا بإيقاع صوتي مناسب.  •   

 ترديده جماعيا بالطريقة نفسها. •   

 .الترديد باحترام الحرف األخير )الروي( في كل مقطع: مقطع مختار من القصيدة •   

 احترام اإليقاع والنغمة تبعا للمعنى واألسلوب الموظف. ترديد أبيات من النص مع •   

 اإلنشاد 2مثال 

 أعلم المتعلمين والمتعلمات كيفية اإلنشاد اعتمادا على ما يأتي:

 أنشد النص الشعري مرة أو أكثر ملحنا كي يسمعه المتعلمون والمتعلمات ويقلدوا طريقة أدائه. •   

 الواحدة بعد األخرى على إنشاد النص الشعري.أقسمهم إلى مجموعات، تتناوب  •   

 ينشد جميع المتعلمين والمتعلمات النص الشعري. •   

 ع.أهتم بهيئة المتعلمين والمتعلمات، وطريقة التنفس السليمة، وسالمة األداء، ومناسبة اللحن واإليقا •   

موسيقية  ستعمال آالتنقر الخفيف على الطاوالت، ويمكن االتصفيق وال)أراعي االنسجام في التعبير واألداء باالعتماد على  •   

 بسيطة واستخدام آلة تسجيل أو شريط فيديو حسب اإلمكان(.

موعة تعين كل مجب بعض المتعلمين والمتعلمات للعب دور األستاذ)ة( "المايسترو"، ويمكن تقسيمهم إلى مجموعات، فذأنت •   

 المايسترو الخاص بها.

     مالحظة األداء القرائي الخاصة باألستاذ)ة(بطاقة  :4الملحق 
  

 بعيد عن المعيار قريب من المعيار في مستوى المعيار يفوق المعيار المعيار

نطق الحروف 

 والكلمات نطقاً سليماً.

ينطق الحروف 

والكلمات نطقاً سليماً 

 دون أخطاء.

ينطق الحروف 

والكلمات نطقاً سليماً مع 

أخطاء نادرة ال تزيد 

 على خطأين. 

ينطق الحروف 

والكلمات نطقاً سليماً مع 

أخطاء قليلة ال تزيد 

 على أربعة أخطاء. 

ينطق الحروف 

والكلمات نطقاً غير 

سليم مع وجود أخطاء 

كثيرة تتجاوز سبعة 

 أخطاء.

 صّحة الضبط.

يقرأ الكلمات والجمل 

مراعياً الضبط السليم 

 دون أخطاء.

يقرأ الكلمات والجمل 

مراعياً الضبط السليم 

 مع وجود أخطاء نادرة.

يقرأ الكلمات والجمل 

مع وجود أخطاء قليلة 

 غير مؤثرة في المعنى.

يقرأ الكلمات والجمل 

قراءة غير سليمة مع 

وجود أخطاء كثيرة 

 مربكة للمعنى.

مواضع الوقف  مراعاة

والوصل، وتوظيف لغة 

 الجسد.

يلتزم بجميع مواضع 

الوقف والوصل، 

ويوّظف لغة الجسد في 

 قراءته دائماً.

يلتزم بمعظم مواضع 

الوقف والوصل، 

ويوّظف لغة الجسد في 

 قراءته غالباً.

يلتزم ببعض مواضع 

الوقف والوصل، 

ويوّظف لغة الجسد في 

 قراءته أحياناً.

الوقف ال يلتزم بمواضع 

والوصل، ويوّظف لغة 

 الجسد في قراءته نادراً.

قراءة النّصوص قراءة 

جهرية وتمثل المعنى 

 ونمط المقروء.

يلّون أداءه القرائّي 

بحسب مقتضيات مقام 

النّص التّواصلّي، مّما 

يدّل على فهمه للمقروء 

وتمثّله للمعنى في 

 قراءته دائماً.

يلّون أداءه القرائّي 

ام بحسب مقتضيات مق

النّص التّواصلّي، مّما 

يدّل على فهمه للمقروء 

وتمثله للمعنى في 

 قراءته غالباً.

يلّون أداءه القرائّي 

بحسب مقتضيات مقام 

النّص التّواصلّي، مّما 

يدّل على فهمه للمقروء 

وتمثله للمعنى في 

 قراءته أحياناً.

ال يلّون أداءه القرائّي 

بحسب مقتضيات مقام 

ولكن  النّص التّواصلّي،

هذا التلوين يربك 

المعنى وال يدّل على 

 فهمه للمقروء.

  سرعة القراءة

يقرأ بسرعة طبيعيّة، ال 

تربك السامع بل توّضح 

 له المعنى دائماً.

يقرأ بسرعة طبيعيّة، 

ولكنها ال تتناسب مع 

تدرجات النّص مّما قد 

 ال يوّضح المعنى أحياناً. 

يقرأ النّص قراءة 

سريعة مّما يربك 

السامع ويفقد النّص 

 معناه.

يقرأ النّص ببطء شديد 

مّما يفقد النّص معناه 

 ويشتّت ذهن السامع.

 

  بطاقة مالحظة األداء القرائي الخاصة بالمتعلم)ة( :5الملحق 
  

 نادرا قليال دائما المعيار

    أنطق الحروف نطقاً سليماً.

    أنطق الكلمات نطقاً سليماً.

    أراعي صّحة الضبط.

    أراعي في قراءتي مواضع الوقف.
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    أراعي في قراءتي مواضع الوصل.

    أستعمل في قراءتي وسائل تعبيريّة متنّوعة.

     أقرأ باسترسال ودون تقطيع.

    ال أتعثّر في قراءة الكلمات الجديدة.

    أقرأ بسهولة الكلمات البصريّة التي أصادفها.

    تتماشى وطبيعة النّص.أقرأ بوتيرة طبيعيّة 

    أغيّر نبرات صوتي بحسب المعاني التي يعبر عنها النّص.

    ألّون نبرات صوتي بحسب ما تتطلبه عالمات التّرقيم.

 

 

 

 

 القيم المروجة في النصوص: :6الملحق 

 
 النصوص الواردة فيها نوعها القيم المروجة المجال

أسبوع 

التقويم 

 التشخيصي

الوطن عالميا بما أنجزه  تعزيز مكانة

 مغاربة متميزون

مغربية في الوقاية النص القرائي:) قيم الوطن والمواطنة

 6( ص:المدنية اإليطالية

حب الوطن واالرتباط به رغم الشهرة  مغاربة العالم

 والتألق في ديار الغربة

النص القرائي:)مغربي في الناسا(  قيم الوطنية

 12-11صص: 

المغرب عالميا بما تعزيز مكانة 

 أنجزه مغاربة المهجر

نص التطبيقات الكتابية:)اعتزاز  قيم الوطن والمواطنة

 17مغاربة العالم بوطنهم( ص:

عالم حفريات يكتشف النص القرائي:) قيم الوطن والوطنية الوفاء للوطن 

 22-21( صص:بقايا الديناصور

المشاركة في أوراش التنمية بعد 

 المغربالعودة إلى 

النص السماعي:)ال شيء مستحيل(  قيم الوطن والمواطنة

 بدليل األستاذ)ة( 204-203ص:ص

النص السماعي:)ال شيء مستحيل(  قيم إنسانية اإلصرار والمثابرة

 بدليل األستاذ)ة( 204-203ص:ص

النص القرائي:)مسار امرأة(  قيم حقوق اإلنسان حق الجميع في التعلم

 25-24صص:

النص القرائي:)مسار امرأة(  قيم حقوق الطفل الفتيات واألطفال في التعلمحق 

 21-20صص:

النص القرائي:)مسار امرأة(  قيم حقوق الطفل حق األطفال في الحماية والرعاية

 25-24صص:

النص القرائي:)مسار امرأة(  قيم حقوق اإلنسان الحرية والمساواة

 25-24صص:

النص القرائي:)مسار امرأة(  قيم إنسانية باإلنساندور التعلم في االرتقاء 

 25-24صص:

تعزيز مكانة المغرب عالميا بما 

 أنجزه مغاربة المهجر

النص القرائي:)مسار امرأة(  قيم الوطن والمواطنة

 25-24صص:

النص القرائي:)مسار امرأة(  قيم إنسانية اإلصرار والمثابرة

 25-24صص:

إظهار حب الوطن والحرص على 

 االنتماء إليه

نص التعبير الكتابي:)أبطال من  قيم الوطن والمواطنة

 33مغاربة العالم( ص:

 

 

 

 

 

 

النص الشعري:)أعود إلى وطني(  قيم الوطن والمواطنة عشق الوطن حتى الفناء فيه

 34ص:

 ص:النص السماعي:)عودة ميمونة(  قيم إنسانية العزيمة واإلصرار

 بدليل األستاذ)ة( 204

 النص السماعي:)عودة ميمونة( ص: قيم إنسانية تقاسم الجهد بين الرجل والمرأة

 بدليل األستاذ)ة( 204
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الواجبات 

 والحقوق

 النص السماعي:)عودة ميمونة( ص: قيم إنسانية التعاون والتشارك

 بدليل األستاذ)ة( 204

المشاركة في أوراش التنمية بعد 

 العودة إلى المغرب

 النص السماعي:)عودة ميمونة( ص: الوطن والمواطنةقيم 

 بدليل األستاذ 204

 النص السماعي:)عودة ميمونة( ص: قيم الوطن والمواطنة تشجيع اإلنتاج الوطني

 بدليل األستاذ)ة( 204

االعتزاز بالوطن والفخر باالنتماء 

 إليه

النص المسترسل:)مريم ترفع العلم  قيم الوطن والوطنية

في ثلوج القطب المتجمد( المغربي 

 37-36صص:

النص المسترسل:)مريم ترفع العلم  قيم إنسانية اإلصرار والمثابرة

المغربي في ثلوج القطب المتجمد( 

 37-36صص:

دور المرأة المغربية المهاجرة إلى 

 جنب الرجل في إشعاع مغاربة العالم

النص القرائي في أسبوع  قيم الوطن والوطنية

التقويم:)المرأة المغربية المهاجرة( 

 42ص:

رفع تعزيز مكانة المغرب عالميا ب

 علمه فوق جبل إيفريست

النص السماعي في أسبوع  قيم الوطن والوطنية

التقويم:)راية المغرب على قمة أعلى 

 بدليل األستاذ)ة( 205:جبل( ص

ارتباط مغاربة العالم بوطنهم ودورهم 

في التعريف بتراثه والمساهمة في 

 أوراش التنمية به. 

 النص التكميلي:)مغاربة المهجر(  قيم الوطن والمواطنة

 45 :ص

النص القرائي:)فاتن لم تعد حزينة(  قيم حقوق الطفل حق األطفال في اللعب والتعلم

 48-47صص:

الجمعيات التعاون والتكافل ودور 

 المدنية في تحقيق التنمية

النص القرائي:)فاتن لم تعد حزينة(  قيم إنسانية/اجتماعية

 44-43صص:

الحرص على صحة الطفل بإعطائه 

 التلقيحات المناسبة

النص القرائي:)فاتن لم تعد حزينة(  قيم حقوق الطفل

 48-47صص:

 خوةواأل والكرامة والعدل الحرية

 نسانيةاإل

أيها الطفل نص التطبيقات الكتابية:) اإلنسانقيم حقوق 

 53العزيز( ص:

أيها الطفل نص التطبيقات الكتابية:) قيم حقوق اإلنسان الحق في األمن والتعلم والتملك

 53العزيز( ص:

العيش المشترك نتقاسم فيه الحقوق 

 والواجبات

النص القرائي:)ميثاق قسمنا( صص:  قيم حقوق اإلنسان

57-58 

 نانِ ح  لْ ٱبِ  عِ ت  م  لتَّ ٱ، و  ياةِ ح  لْ ٱفي  ق  ح  لْ ا   -

 .مانِ أْل  ٱو  

في اسم وجنسيّة وهويّة،  ق  ح  لْ ا   -

 ة.والحماية من التمييز والمعاملة السيّئ

 ةٍ ي  ذِ غْ ت  و  ، الجِ عِ لْ ٱو   ةِ حَّ لّصِ ٱفي  ق  ح  لْ ا   -

 .ةٍ ن زِ تَّ مُ 

 .بيرِ عْ لتَّ ٱو   ةِ ف  رِ عْ م  لْ ٱو   مِ ل  ع  لت  ٱفي  ق  ح  لْ ا   -

 بِ لعِ لَّ ٱو ةِ ح  الرّ ٱو   ةِ يَّ بِ رْ لتَّ ٱفي  ق  ح  لْ ا   -

 .فيهِ رْ لتَّ ٱو  

، ةٍ خاصَّ  الجاتٍ قّي عِ ل  ت  في  ق  ح  ال -

 راتِ دْ قُ لْ ٱ ِض عْ ب   نْ مِ  رومٍ حْ م   لٍ فْ طِ  لِّ كُ ل

 .ةِ يَّ دِ س  ج  لْ ٱوِ أ   ةِ يَّ لِ قْ ع  لْ ٱ

 ث  وارِ ك   قوعِ وُ  ةِ في حال   ق  ح  لْ ا   -

 نِ يْ ب   نْ مِ  الطفل كون  ي   نْ أ   ةٍ يَّ بيعِ ط  

 .لِ وائِ أْل  ٱ فين  ع  سْ مُ لْ ٱ

النص السماعي:)اليوم العالمي لحقوق  قيم حقوق الطفل

بدليل  206-205ص:ص( لطفلا

 األستاذ)ة(

الحفاظ على الممتلكات العامة واجب 

 أخالقي واجتماعي

النص القرائي:)الملك العمومي لنا  قيم أخالقية/اجتماعية

 61-60جميعا( صص:

 66:، صنص التطبيقات الكتابية قيم حقوق الطفلفي اللعب، والتعلم، والتعبير، الحق 
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 والغذاء، والمساواة

تعرف الفرق بين الواجب الحيوي 

والواجب الخلقي، أو الديني أو 

 القانوني...

 66:، صنص التطبيقات الكتابية قيم إنسانية

ترويج عدد من األخالق الفاضلة: 

الحكمة، سالمة الكرم، البر، الرحمة، 

القلب، نصرة المظلوم، اإلحسان إلى 

 اليتيم والمكلوم والعطف عليهما

قيم أخالقية ودينية 

 وإنسانية

 70النص الشعري:)كن رحيما( ص:

النص السماعي:)لنتعلم من اإلوز(  قيم دينية وإنسانية االتحاد والتعاون واألخذ بيد الضعيف

 بدليل األستاذ)ة( 206ص:

والعزيمة والتفاؤل وحب اإلصرار  

 الحياة وتحدي اإلعاقة

النص المسترسل:)التحدي(  قيم إنسانية

 73-72صص:

الحق في الرعاية والتعلم والصحة 

 والحياة لذوي االحتياجات الخاصة

النص المسترسل:)التحدي(  قيم حقوق الطفل

 73-72صص:

ْفلِ  ق  ٱلّطِ أْيِهِ  ع نْ  ٱلتَّْعِبيرِ في   ح   ر 

ك ةِ  بُِحِريٍَّة، ٱْلُمشار   اذِ ٱتِّخ في و 

ةِ  ٱْلق راراتِ  ثِّر  ياتِهِ  في ٱلُمؤ   ح 

نص أسبوع التقويم والدعم:)من حقي  قيم حقوق الطفل

 78أن أشارك وأعبر( ص:

ق  ا   خاطِ  ِمنْ  ٱْلِحماي ةِ  في لح   رِ ٱْلم 

ق   وٱْلعُْنِف،  ل هُ  في كونُ  في الهوية وٱلح 

ش هاد ةُ  ٱْسم   ق   ميالٍد، و   في وٱْلح 

عاي ةِ   ِوقاي ةِ و   ت ْعِليِمه، ط ريق ع نْ  ٱلّرِ

تِه ع   ٱلتَّساِوي في، والحق ِصحَّ  ْيِرهِ غ   م 

ْهما ْطفالِ ٱأْل  ِمن    ل ْوانُُهمْ أ   ٱْخت ل ف تْ  م 

ِجْنِسيِّاتُُهمْ  بُْلدانُُهمْ  و   .و 

نص أسبوع التقويم والدعم:)من حقي  قيم حقوق الطفل

 78وأعبر( ص:أن أشارك 

ق   ْفِل في ٱح  ياةِ، و  ٱلّطِ ، مِ اِلسْ ٱْلح 

ق  في ٱْلِجْنِسيَِّة، ٱو   ح  ٱْلح  ق   ِة،لّصِ ا ْلح 

 ْلِحماي ِة، الحق في التعليم.ٱفي 

النص السماعي في أسبوع التقويم  قيم حقوق الطفل

ثِلونا في ب ْرل ماِن والدعم:)  (لِ فْ لطِّ ٱُمم 

 بدليل األستاذ)ة( 207 ص:

الحق في الرعاية والمشاركة والتمتع 

 بالحياة لذوي االحتياجات الخاصة

 81النص التكميلي:)حلم يتحقق( ص  قيم حقوق الطفل

وسائل 

االتصال 

 والتواصل

التعريف بمنافع الحاسوب، والتحذير 

 من مخاطر االستعمال السيء له 

النص القرائي:)سالم والحاسوب(  قيم أخالقية

 84-83صص:

على وسائل االتصال  اإلدمان

 والتواصل خطر على الصحة

 نص التطبيقات الكتابية:)انتبه.. إدمان قيم أخالقية

وسائل التواصل خطر على صحتك( 

 89ص:

قواعد إنشاء ناد، وكيفية االنخراط 

 فيه، وضبط أعماله وأهدافه 

النص القرائي:)في نادي المعلوميات(  قيم اجتماعية

 94-93صص:

متابعة ألعاب العنف على الحذر من 

 الحاسوب ألنها تؤثر على اإلحساس

النص القرائي:)في نادي المعلوميات(  قيم أخالقية

 94-93صص:

النص السماعي:)األنترنت اآلمن(  قيم أخالقية قواعد استعمال األنترنت بأمان

 بدليل األستاذ)ة( 208-207صص:

الحنين إلى الدفء العائلي المفقود 

وسائل التواصل  الذي أحدثته

 االجتماعي الحديثة

النص المسترسل:)ما أمتع هذه  قيم اجتماعية

 109-108الجلسة( صص:

الحذر من االستعمال الخاطئ لوسائل 

 التواصل االجتماعي

النص السماعي في أسبوع التقويم:)ال  قيم أخالقية/اجتماعية

 209أنشر صوري الشخصية( ص:

 بدليل األستاذ)ة(

االبتكارات 

 واالختراعات

المحاولة والفشل ثم المحاولة والفشل 

يقودان إلى النجاح. والعزيمة في 

 االستمرار واالستفادة من األخطاء

النص القرائي:)المخترع الصغير(  قيم إنسانية

 119-118صص:

طريق النص القرائي:)أنامل أضاءت  قيم إنسانيةاإلصرار والعزيمة والتفاؤل وحب 
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 130-129أصحابها( صص: الحياة وتحدي اإلعاقة

ما قدمته شخصية مسلمة للعالم في 

مجاالت الفلك، والطب، 

 والرياضيات، والجبر، والجغرافيا

النص السماعي:)الخوارزمي عبقرية  قيم إنسانية/علمية

بدليل  210-209فذة( صص:

 األستاذ)ة(

دور المطالعة والقراءة الحرة في 

 تنمية المهارات العقلية

النص القرائي:)طفل غير العالم(  نفسية/اجتماعيةقيم 

 134-133صص:

النص القرائي:)طفل غير العالم(  قيم نفسية/اجتماعية دور اللعب في تنمية مهارة الطفل

 134-133صص:

دور البرمجيات في نشر المعرفة 

 وتقريب التعليم من البشرية

النص القرائي:)طفل غير العالم(  قيم إنسانية/علمية

 134-133صص:

دور االختراعات في حياة البشرية 

 وما تقدمه من وسائل لتيسير الحياة
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دور العمل الدؤوب في تحقيق الغايات 

 والطموحات

النص السماعي:)رجل أضاء العالم(  قيم إنسانية

 بدليل األستاذ)ة( 211-210صص:

النص المسترسل:)حلم واختراع(  قيم إنسانية اإلصرار والمثابرة

 147-146صص:

تعزيز مكانة المغرب عالميا بما 

 عالمأنجزه مغاربة ال

نص التقويم والدعم:)ابتكار مغربي  قيم الوطن والمواطنة

 151خدم الناس جميعا( ص:

عالم البحار 

 والفضاء

يثيره من أحاسيس جمال البحر وما 

 ورؤى

النص القرائي:)عالم البحار(  قيم جمالية

 170-169صص:

العيش المشترك في إطار من الوئام  

 واألمن والمجبة

النص القرائي:)رحلة في سفينة  قيم إنسانية

 173-172فضائية( صص:

واألمل في غد  واإلصرار الصبر

 أفضل

النص السماعي:)العجوز والبحر(  قيم إنسانية

 بدليل األستاذ)ة( 213-212صص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األلعاب 

 والرياضة

دور الرياضة في التدريب على 

 الصبر واالستمرار والصمود

النص القرائي:)التدريب الرياضي(  قيم إنسانية

 197-196صص:

 الشريف، التنافس على تقوم الرياضة

 الحب والسالم أساس وأنها

القرائي:)الروح الرياضية( النص  قيم إنسانية

 211-210صص:

 القواعد احترام تعلمنا الرياضة

 والقوانين

النص القرائي:)الروح الرياضية(  قيم إنسانية

 211-210صص:

 بين أفراد تعاون الجماعية الرياضة

 يحقق مجال كل في التعاونو ،الفريق

 النجاح

النص القرائي:)الروح الرياضية(  قيم إنسانية

 211-210صص:

 على باالعتداء يكون ال التشجيع

 والتدمير، التخريب أو اآلخرين،

 وخسارة مكسب فالرياضة

النص القرائي:)الروح الرياضية(  قيم إنسانية

 211-210صص:

 مع أدب، في بالفوز الفرحة عن نعبر

 اآلخرين لمشاعر مراعاة

النص القرائي:)الروح الرياضية(  قيم إنسانية

 211-210صص:

 باألخالق يتحلى الحقيقي الرياضي

 وال منافسه، يخاصم فال الكريمة،

 الفوز إلى ويسعى عليه، يتعدى

 وشرف بنزاهة

النص القرائي:)الروح الرياضية(  قيم إنسانية

 211-210صص:

 بل فقط، عضالتنا تقوي ال الرياضة

 سلوكنا تهذبو أخالقنا تنمي

 النص القرائي:)الروح الرياضية( قيم إنسانية

 211-210صص:

 إعالء في ة المرأة المغربيةمساهم

 عالميا.  النسوية الرياضة لواء

 النص القرائي:)المرأة المغربية قيم الوطن والمواطنة

 215-214( صص:والرياضة

دور الرياضة في غرس األخالق 

 الفاضلة 

 225النص الشعري:)الرياضة( ص: قيم أخالقية

 األجيال تشجعدور الرياضة في 

 المشترك، العيش على الشابّة

النص المسترسل:)األلعاب األولمبية(  قيم إنسانية

 228-227صص:
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 إلى والدعوة ،الشعوب بين والتعارف

 والتفرقة التمييز عن والتخلي السلم،

جماعة اللعب ودورها في تحقيق 

 الشعور باالنتماء

نص التقويم والدعم:)جماعة اللعب(  قيم أخالقية/رياضية

 233ص:

 في تحقيق الجماعي اللعبدور 

 الفريق، داخل والتعاون التواصل

 واحترام اللعبة، بقانون وااللتزام

مما يؤدي إلى   الهزيمة وتقبل الخصم

 والتي الوطنيةب االعتزاز مشاعر نمو

 النادي أو الفريق حب من تتدرج

 الوطن حب إلى سبيله في والتضحية

 له واإلخالص ترابه عن والذود

نص التقويم والدعم:)جماعة اللعب(  أخالقية/رياضيةقيم 

 233ص:

 

 

 

 

 

 

 
 :معجم وظيفي للمصطلحات المستعملة في الدليل: 7الملحق 

 
لى نص سرحي إقد تكون إعادة كتابة النص بأسلوب آخر )أسلوب المتعلم أو المتعلمة مثال(، أو بصيغة أخرى )تحويل نص م إعادة إنتاج انص

 في مجسم أو رسم أو تشكيل...سردي(.، أو تجسيده 

 صدره...مه، أو المداخل التي يمكن من خاللها توقع مضامين النص، وقد تكون صورة مرفقة بالنص، أو عنوان النص، أو كاتب عتبات النص

لجمل بين ا القواعد التي تضمن التناسق بين أجزاء الخطاب، والتي تطرح، على مستوى التعبير، مدى االنسجام الموجود تناغم النص

نصوص عن الل الخوالفقرات في تعبير المتعلم)ة(، ويمكن لألستاذ)ة( أن يشتغل مع المتعلمات والمتعلمين على التناغم من 

 مات. طريق التركيز على الروابط المنطقية والضمي

ف إضفاء ة، بهدسيرورة معرفية معقدة ومتعددة المسارات، يقوم بها المتعلم)ة( لمعالجة مستويات رسالة مقروءة أو مسموع الفهم

ويفيد  ات خارجية.ن مثيرالمعنى عليها، وتتأسس لزوما على إقامة العالقات المالئمة بين معارف الفرد السابقة وبين ما يتلقاه م

ة يغة تواصلي، أو بصإدراك معاني رسالة معينة وأبعادها وعالقاتها الداخلية والخارجية )مسموعة أو مقروءةأيضا القدرة على 
 أخرى(.

ف ضار المعارباستح نشاط ذهني يتمثل في الربط بين المعلومات المكتوبة والمعلومات المخزونة في الذاكرة، واإلقران بينهما الفهم القرائي

نى من إيجاد المعومعنى، ف بناء المعاني التي يتضمنها النص المقروء، انطالقا من الربط بين الرمز والالسابقة للمتعلم)ة(، بهد

لفهم قد يتدرج اخرى. وأالسياق، واختيار المعنى المناسب، وتنظيم األفكار المقروءة؛ وانتهاء باستخدامها فيما بعد في سياقات 

 إلى فهم النص.القرائي من فهم الكلمة إلى فهم الجملة، وصوال 

ك م تفسير تلاني، ثعمليات ذهنية وبصرية معقدة، تشمل تعرف الرموز المكتوبة )الكلمات والتراكيب( وتفسيرها، وربطها بالمع القراءة

ر الوعي ي تطويالمعاني وفقا لخبرات القارئ الشخصية ولسياق ورودها، وقد تتعلق بقراءة الكلمات أيضا، كما هو األمر ف

 الصوتي.

ى ، إضافة إلمفرداتقراءة جهرية يقوم بها األستاذ)ة( الذي يقرأ للمتعلمات والمتعلمين يوميا، مما يساعدهم على اكتساب ال القراءة للمتعلمين

 االستماع إلى نموذج جيد لطالقة القراءة.

صيغ ة، مرورا بلهندسيصري، تبتدئ بتعرف األشكال امستويات المعالجة المعرفية للمعلومات التي يستقبلها الفرد عبر جهازه الب مستويات القراءة

طة عبر الوسا اشر أوتآلفها في وحدات دالة، وانتهاء باستخالص المعنى المالئم منها، وقد يكون النفاذ إلى المقروء بشكل مب

 طور. ا وراء السقراءة م –قراءة ما بين السطور  –في ثالثة مستويات: قراءة ما على السطور  -عموما–الفونولوجية. وتحدد 

وبتعبير  الئمة،القدرة على قراءة الكلمات بشكل صحيح منفردة أو داخل نص دون مجهود معرفي معتبر، ودون تردد، وبسرعة م الطالقة

 صوتي مالئم يدل على الفهم.

ال، اه في المجدون سو عنصر أو موقع معينقراءة يتم توجيه المتعلمات والمتعلمين فيها إلى المالحظة والتركيز واالنتباه إلى  القراءة البؤرية

 االنتباه إلى عمق المجال.

 أو القراءة الصامتة، تتم عبر اإلدراك البصري للمادة المقروءة وفهم دالالتها. القراءة البصرية

ي الكلمة ياقها فسالكتابية وفق قراءة جهرية، صائبة من لدن المتعلمات والمتعلمين، يتوخى منها الجهر باألصوات والرموز  القراءة التلفظية
 والجملة.

اسة السمع حتدريب قراءة جهرية لألستاذ)ة( أو من يقوم مقامه، وذلك بهدف إقدار المتعلمات والمتعلمين على فهم المنطوق و القراءة السماعية

 على اإلصغاء، واكتساب المعرفة من مصادرها الشفوية.

رة، لقراءة الحتهيئ ل، مضمونها الحكي، والحلم والمغامرة تتصل أحداثها بالعالم الواقعي أو الخيالي، وهي نصوص طويلة نسبيا القراءة المسترسلة

 وتذوق اإلبداع األدبي والفني.
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ية، خطوط اللغوأو ال مستويات المعالجة المعرفية للمعلومات التي يستقبلها الفرد: سمعا أو قراءة، وهي تبتدئ بتعرف األصوات مستويات الفهم

اص خحدد بسياق ال يت تنتهي باستخالص المعنى العام لما يسمع أو يقرأ، والذي قد يحدده السياق )سياق الجملة أو النص(، وقدو

 لسطور.ام ما وراء فه –فهم ما بين السطور  –في ثالثة مستويات: فهم ما على السطور  -عموما–مثل الكلمات المنفردة. وتحدد 

ب اني، وتركيغ المعكلمات جديدة إلى المعجم الذهني للمتعلم)ة(، لتتحصل القدرة على فهم الكلمات واستخدامها، وتبلي إضافة تنمية الحصيلة اللغوية

 كلمات جديدة من جذورها.

لسلوك أو امر في هو استقبال المعلومات ومعالجتها وتخزينها في الذاكرة واستحضارها. ويحصل التعلم عندما يحدث تغير مست التعلم

 شاط الذهني... ويستطيع المتعلم)ة( التعبير عنه بشكل صريح أو ضمني.في الن

ها، أو تبطة بلترسيخ المعلومات في الذاكرة، والحفاظ عليها وعلى استدامتها، يجب تدعيمها من خالل معلومات جديدة مر التدعيم

 مراجعتها، أو البحث عن عالقات جديدة بينها، أو مقارنتها مع معلومات سابقة...

 ضا.يدا أياستحضار المعلومات التي سبق تعلمها في زمان ومكان وسياق مالئم، وكلما كان التعلم جيدا كان التذكر ج التذكير

نحه لقصد منه ميكون اأو يكتبه، و متعلم)ة( على تكرار ما يسمعهقد يكون التكرار لفظيا أو ذهنيا أو كتابيا، ويفيد تشجيع ال التكرار

 لبناء تمثل ذهني للوحدة الصوتية أو الشكل الخطي المراد تعلمه. الفرصة
قة عارف السابة والمعمليات معرفية لها ارتباط وثيق بالذاكرة، وتفيد القدرة على األداء والتعلم الجيد، وترتكز على الخبر المهارات

الوحدة  الربط بين ة، مثلالمتعلم)ة( أثناء القراء )الضمنية أو الصريحة(... وفي مجال القدرة على القراءة، قد تفيد كل إنجازات

لى إارة يحتاج ب المهالصوتية وورسمها، أو إعادة تركيب مقاطع، أو إعادة الصياغة، أو الطالقة، واستخالص األفكار... واكتسا

 .جهادربة وتمرين مستمرين إلى أن تتكرس في ذهن المتعلم)ة( وتصبح استراتيجية يلجأ إليها آليا كلما احتا

 نمط من أنماط األهداف العامة تتحقق بتوافر الكفايات التي يكتسبها الفرد بفضل التكوين. القدرات

 أنشطة بنيات مندمجة تكتسب عن طريق تفاعل المتعلم)ة( النشيط مع وضعيات تعلمية، وتوظف هذه الوضعيات من خالل الكفاية

 بمهارة.وأعمال ومهام ملموسة تترجمها إلى أفعال وأدءات 

 ثبت يتكون من مجموع الكفايات التي يستند إليها منهاج معين باعتبارها مقاصد ينشدها هذا المنهاج. مرجعية الكفايات

وز ة، بل يتجامعزول قدرة المتعلم)ة( على إنتاج خطاب مثل حوار أو نص أو مقال...؛ فتعلم اللغة ال يقف عند حدود إنتاج جمل كفاية تواصلية

 إنتاج سلسلة متناسقة من الجمل.ذلك إلى 

ع على التراث ثة، واالطالالحدي إلمام المتعلم)ة( بثقافته في أبعادها الوطنية والقومية، واالنفتاح على الثقافة اإلنسانية وتطوراتها كفاية ثقافية

 الحضاري في صفحاته المشرقة.

ة أدوات بواسط بات سواء أكانت وظيفية، أم أدبية، أم مسترسلة، وذلكقدرة النتعلم)ة( على محاورة مختلف النصوص والخطا كفاية منهجية

بها ومناهج تساعده على إدراك فحوى تلك النصوص والخطابات، واستخراج عناصرها، وتقصي خصائصها، وتذوق أسالي
 المختلفة.

، لغة من جهةاعد الاجتماعي معين، ومعرفة قو قدرة المتعلم)ة( على استعمال اللغة العربية ألداء نوايا تواصلية داخل سياق كفاية لغوية

 ومعايير استعمالها في جماعة من جهة ثانية.

ذا المعنى: يداكتيك به. والدالطرق واألساليب التي تتعلق بكيفية معالجة المادة الدراسية ألجل تيسير تعلمها للمتعلمات والمتعلمين ديداكتيك

ربوية لمواقف التاي تلك األدوات التي تمكنهم من تنظيم وضعيات التعليم والتعلم؛ أمجال علمي تربوي يمد األستاذات واألساتذة ب

 التي يتم خاللها توصيل المادة الدراسية إلى المتعلمات والمتعلمين.

بارة عن عاملة. وهي شية كيفأنشطة تتيح للمتعلم)ة(، في وقفات التقويم والدعم، القيام بمهام تتطلب إدماج التعلمات، واستثمارها ب وضعيات اندماجية

 بير.وضعيات للتواصل الشفهي أو الكتابي تمكن من إنتاج يدمج ما تعلمه المتعلم)ة( في اللغة والقراءة والتع
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 215-203................................................................................... النصوص السماعية: 1الملحق 

 216-215............................................................................: نصوص إمالئية لالستثمار 2الملحق 

 225-217................................................................................... استراتيجيات القراءة: 3الملحق 

  226-225............................................................... : بطاقة مالحظة األداء القرائي لألستاذ)ة(4الملحق 

  226...................................................................... : بطاقة مالحظة األداء القرائي للمتعلم)ة(5الملحق 

 232-227........................................................................... : القيم المروجة في النصوص6الملحق 

  234-233....................................................... معجم وظيفي للمصطلحات المستعملة في الدليل: 7الملحق 

 236-235.......................................................................................................... الفهرس
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